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1 Inleiding

1.1 Probleemschets

De sector recreatie en toerisme is van steeds groter belang voor ons welzijn en onze welvaart. De
sector behoort tot de snelst groeiende sectoren in de economie. Recreëren is leuk en gezond om te
doen en draagt bij aan het bewustzijn dat we in een mooi en waterrijk land leven. Veel bedrijvigheid is
verbonden aan waterrecreatie, denk bijvoorbeeld aan horeca en de watersportindustrie. Daarnaast
zijn de Nederlandse kust, meren, rivieren en kanalen een belangrijke trekpleister voor Nederlandse en
buitenlandse bezoekers. Jaarlijks bezoeken bijvoorbeeld meer dan een miljoen toeristen en
recreanten de badplaatsen aan de kust. Voor de waterrecreatie is het van belang de toegankelijkheid
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en veiligheid van wateren en oevers voor pleziervaart en oeverrecreanten te verbeteren en het
zwemmen in oppervlaktewater mogelijk te maken.
In een eerder gepubliceerd rapport dit jaar (de Man et al. 2009) over waterrecreatie in de stad werd
geconcludeerd dat waterrecreatie in de stad goed mogelijk is maar dat de potentie nog niet volledig
benut wordt. Veelal komt dit door een gebrek aan visie, achterblijvende waterkwaliteit, gebrek aan
gemeentelijke en/of bovenregionale afstemming, conflicterende belangen, belemmerende wet- en
regelgeving en financiering.

Om water te gebruiken als een echte versterking van de kwaliteit van de stedelijke leefomgeving, om
waterkwaliteit in het stedelijk gebied te waarborgen en om letterlijk en figuurlijk meer ruimte te maken
voor water is het recreatief gebruik van het stedelijk oppervlaktewater een logische vorm van
benutting van de blauwe ruimte.

In deze studie wilden we het gedachtegoed over waterrecreatie in de stad onder gemeenten en
woningsector verspreiden, waterrecreatie hoger op de stedelijke agenda krijgen en de
ontwikkelkansen op recreatief gebruik van het stadswater voor de burger vergroten zonder de ogen te
sluiten voor risico’s t.a.v de gezondheid. Deze doelen moeten gehaald worden door:

1 het organiseren van thema-avonden voor gemeenten,
2 het opstellen van tips en trucs voor gemeenten die waterrecreatie in de stad willen

stimuleren. In die tips en trucs zal aandacht besteed worden aan beleids –en/of juridische
aspecten over waterrecreatie in de stad (hoe kunnen gemeentes juridische valkuilen
voorkomen)

3 een overzicht gegeven worden over bronnen van bacteriologische verontreinigingen in de
stad en mogelijke emissiereducerende maatregelen.

Ad3) er zijn naast bacteriologische verontreinigingen nog andere argumenten te noemen die
waterrecreatie in de stad mogelijk in de weg staan, zoals waterkwaliteit en ecologie, maar die zullen in
deze studie niet aan bod komen.

1.2 Doelstelling

De algemene doelstelling van deze studie is om kennis over waterrecreatie in de stad verder te
verspreiden, om waterrecreatie in de stad hoger op de (gemeentelijke) agenda te krijgen en de
ontwikkelkansen op recreatief gebruik van het stadswater voor de burger te vergroten. Daarbij moeten
negatieve kanten en risico’s ondervangen worden.

1.3 Vraagstellingen

De hoofdvraag in deze studie luidt: hoe krijg je waterrecreatie in de stad op de
stedelijke/gemeentelijke agenda?

Onderliggende vragen zijn:
 Welke criteria zouden moeten gelden voor de inrichting van het stedelijk water, de

watervoorziening en de waterkwaliteit. En hoe kan worden omgegaan met deze criteria?
 Hoe kunnen de overheden het recreatieve gebruik stimuleren zonder het risico aansprakelijk

gesteld te worden ingeval het watersysteem op een bepaald moment op een bepaalde plaats
toch niet voldoet. Kortom hoe houd ik de verantwoordelijkheid bij de burger/gebruiker, als een
eigen verantwoordelijkheid, en laat ik toch vormen van recreatief gebruik toe?

 Welke (minimale) eisen moeten verantwoordelijke instanties stellen voor de verschillende
vormen van recreatie in de stadswateren? En op welke wijze kan de inrichting van het
stedelijk watersysteem hierop inspelen om het volksgezondheidsrisico tot een
maatschappelijk aanvaardbaar niveau te brengen en te houden?
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2 Plan van Aanpak

2.1 Algemene opzet

Dit project is als volgt opgebouwd:
Er hebben thema-avonden bij een aantal gemeentes plaatsgevonden met als doel het op de
gemeentelijke agenda krijgen van waterrecreatie in de stad (zie paragraaf 2.3 voor uitgebreidere
omschrijving). Tijdens deze thema-avonden werd het rapport uit 2008 gepresenteerd. Uit de
discussies van die thema-avonden zijn tips en trucs geconstrueerd, waarbij ook vanuit de
subonderdelen “Wet –en regelgeving” en “Bronnen van verontreiniging” inbreng heeft plaatsgevonden.
Uiteindelijk zal het resultaat opgeschaald worden om meerdere gemeentes te kunnen bereiken
(Figuur 2.1). Dit zal o.a. gebeuren op het slotcongres van Leven met Water (zie verderop).

Figuur 2.1. Opbouw van het project (rood) en onderdelen die aan de opbouw zullen bijdragen. De blauw gekleurde onderdelen
zijn producten van deze studie. De bijdrage van het groene onderdeel is uit de studie van 2008.

In de hierna volgende paragrafen wordt voor elke onderdeel beschreven hoe de aanpak was en tot
welke producten dit heeft geresulteerd.

2.2 Publicatie onderzoek 2008

Alvorens in te gaan op de componenten waaruit de studie in 2009 is opgebouwd dient hier vermeld te
worden dat het eerste product van deze studie een artikel is in het blad Land+Water. Dit artikel geeft
een samenvatting weer van de bevindingen die in de studie uit 2008 (rapport verschenen in 2009, zie
referentie onder hoofdstuk 5) naar voren zijn gekomen (kansen en knelpunten). In die studie is door
middel van interviews bij gemeenten gekeken welke initiatieven op het gebied van waterrecreatie in de
stad ontwikkeld werden en welke problemen gemeenten tegenkwamen. Ook is onderzocht hoe
bepaalde problemen werden opgelost en welke kansen gemeenten zagen om een waterrecreatie-
project op te starten. Het resultaat was dat er verschillende knelpunten bestonden (zoals financiering,
samenwerking, waterkwaliteit) maar ook dat een aantal gemeenten problemen wisten te verhelpen of
voor te zijn door bijvoorbeeld bestuurlijk draagvlak te vormen, financiële risico’s te verdelen tussen



1200506-000-ZWS-0017, Versie 2, 9 maart 2010, definitief

Waterrecreatie in de stad
4

belanghebbenden en iedereen in een vroeg stadium bij de plannen te betrekken. De tekst van het
artikel in Land+Water is te vinden in bijlage I.

2.3 Mogelijkheden waterrecreatie in de stad

In dit onderdeel staan de gemeentelijke agenda en het – verder - verspreiden van kennis centraal.

Gemeentelijke agenda
De gemeentelijke agenda wordt deels bepaald door het dagelijkse bestuur, gevormd door
Burgemeester en wethouders. Zij zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van hun beleid. Maar er is
ook ruimte om thema’s te agenderen door leden van de gemeenteraad. Fracties van politieke partijen
hebben zo hun eigen agenda, waar waterrecreatie goed op kan scoren. Hierop is in dit project
ingespeeld, gesuggereerd door de motie van Koppejan.

Dit deelproject is in drie fasen opgebouwd:

Fase 1: Start up
Kenniscentrum Recreatie maakt een beeldende presentatie, benadert gemeenten (raden en politieke
partijen) en slaat direct een brug van het rapport naar de doelgroep. Er zijn drie thema-avonden bij
gemeenten georganiseerd waar de presentatie is gegeven en waar men vervolgens in discussie is
gegaan met de aanwezigen over de lokale knelpunten en hoe die opgelost kunnen worden. Er werd
een bredere groep betrokken bij de discussie, dus ook vertegenwoordigers van waterschappen, en
ook uit de recreatiesector.

In deze fase was het goed mogelijk om elementen (kennis) uit de andere deelprojecten te integreren.

De producten die hieruit zijn voortgevloeid zijn:
1. Een beeldende, inspirerende presentatie ‘waterrecreatie in de stad’;
2. (Mede) organiseren thema-avonden bij 3 geïnteresseerde gemeenten (Almere, Eindhoven,

Haarlem);

Fase 2: Tips en trucs
De praktijkervaringen uit de thema-avonden tezamen met de conclusies uit het rapport en kennis uit
de andere projectdelen (in de tips en trucs komt ook informatie uit het deel van Grontmij en Deltares),
leiden tot tips en trucs (leerlessen) met aanbevelingen. Deze zullen verschijnen in de vorm van een
Tips & Trucs boekje, zowel digitaal als fysiek en zal gepresenteerd worden op de slotdag van het
programma Leven met Water.

Fase 3: Opschaling
Na fase 1 en 2 zijn bij slechts 3 van de in totaal 441 gemeenten de doelen van dit project bereikt.
Daarom was er behoefte aan opschaling. Met Corné Nijburg van het Programma Leven met Water is
besproken hoe we de bevindingen van dit onderzoek ook binnen het Programma Leven met Water
verder aan de man kunnen brengen. Die bespreking heeft geleid tot het geven van een presentatie
over waterrecreatie in de stad. Op 14 Januari 2010 zullen we ons boekje over tips & trucs presenteren
op het slotcongres van het programma Leven met Water om meer beleidsmedewerkers enthousiast te
maken voor waterrecreatie in de stad.
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2.4 Wet –en regelgeving

De relevante wet- en regelgeving op het gebied van water en gezondheid zijn kort beschouwd.
Daarnaast zijn de relevante onderdelen uit de Wet op de Publieke Gezondheid kort weergegeven.
Ook zijn andere richtlijnen en wetten op het gebied van ruimtelijke ordening en dergelijke
meegenomen (zie bijlage III).

2.5 Bronnen van verontreiniging

In dit onderdeel is een literatuurstudie uitgevoerd die de microbiologische emissiebronnen
(ziekteverwekkers voor zwemmers), de bacteriologische waterkwaliteit en de betekenis hiervan voor
de recreatieve gebruiksfuncties in beeld heeft gebracht. Deze studie is uitgevoerd omdat het van
belang is om bij waterrecreatie-projecten ook oog te hebben op de mogelijke gezondheidsrisico’s.
Daarnaast is aangegeven welke inrichting- en beheermaatregelen er mogelijk zijn voor de
verschillende soorten waterrecreatie in de stad om de gezondheidsrisico’s voor de recreant te
beperken.

Er is gebruik gemaakt van beschikbare informatie in beschikbare databestanden en literatuur. Er is
geen aanvullend veldonderzoek uitgevoerd. Wel is getracht aansluiting te zoeken bij het naar
verwachting nog dit jaar op te starten vierjarig promotieonderzoek ‘Water in de stad, een risico voor de
volksgezondheid?’ Daarnaast zijn er ook “tips & trucs” gedefinieerd die gebruikt kunnen worden bij de
inrichting van stadswater met betrekking tot het verlagen van risico’s voor de volksgezondheid.

Dit deelproject is opgedeeld in een aantal stappen. Ten eerste zijn de microbiologische
emissiebronnen in stedelijk water in beeld gebracht. Vervolgens is gekeken in databestanden en
(nieuwe) literatuur wat er bekend is over de bijdrage van de verschillende bronnen aan de
microbiologische emissie en wat de mate van blootstelling aan de ziekteverwekkers is door de
(water)recreant. Vervolgens zijn er aandachtspunten gedefinieerd, die gemeenten en de woningsector
kunnen gebruiken bij de inrichting en het beheer van stadswateren om de volksgezondheidsrisico’s bij
diverse soorten van waterrecreatie in de stad te verlagen. Om te komen tot “tips & trucs” die gebruikt
kunnen worden bij de inrichting van verschillende watersystemen in stedelijk gebied is de
bruikbaarheid van de zwemwatersystematiek en de beschreven methode uit het rapport
‘Volksgezondheid en Water in de Stad; onder de loep genomen. Alle verkregen informatie is
beschreven in een rapportage (bijlage IV).

3 Resultaten

3.1 Mogelijkheden waterrecreatie in de stad

In het onderdeel waterrecreatie in de stad hebben 3 (bij Almere, Haarlem en Eindhoven) presentaties
bij gemeenten plaatsgevonden. Uit de discussies die na de presentaties volgden bleek dat
waterrecreatie in de stad nog niet op de agenda’s van gemeenten staat, maar dat er wel serieuze
belangstelling voor is. Tijdens de discussie in Eindhoven werd voorgesteld om binnen de gemeente
een persoon aan te wijzen die medewerkers uit verschillende afdelingen, met ideeën of belangstelling
voor waterrecreatie in de stad, met elkaar te laten communiceren. Andere discussies gingen vooral
over belemmeringen die gemeenten ervaren maar door deze presentatie werden ze (deels)
weggenomen. Vooral de focus op kansen en knelpunten die in de presentatie werden gegeven bleken
hiervoor erg nuttig. Volgens Kenniscentrum Recreatie is er ook bij andere gemeenten behoefte aan dit
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product. Net zoals in de andere onderdelen zijn ook hier een aantal tips & trucs gedefinieerd. Tevens
is er een column in Het Waterschap verschenen door Tinco Lycklama à Nijeholt die een oproep doet
aan waterschappen om binnen hun organisatie meer ruimte te creëren voor maatschappelijke
vraagstukken zoals waterrecreatie. Voor meer informatie over de presentaties, uitkomsten ervan en
de column in Het Waterschap, zie bijlage II.

3.2 Wet en regelgeving rondom waterrecreatie in de stad

In het onderzoek `Waterrecreatie in de stad, kansen en knelpunten` in 2008 gaven gemeenten aan
dat wet -en regelgeving een belemmering kunnen zijn om waterrecreatieprojecten in de stad te
stimuleren. In dit onderdeel worden verschillende wet –en regelgevingen benoemd die van belang zijn
bij het realiseren van waterrecreatieprojecten in de stad. Te denken valt hierbij aan wetgevingen op
het gebied van water, natuur, milieu, gezondheid, bouw, grond, verkeer, algemene plaatselijke
vergunning, archeologie, nautische wetgeving en omgeving. Onderliggende vraag bij dit onderdeel
was: hoe kunnen de overheden het recreatieve gebruik stimuleren zonder het risico aansprakelijk
gesteld te worden ingeval het watersysteem op een bepaald moment op een bepaalde plaats toch niet
voldoet?
In de tabel hieronder is een overzicht van overheden die verantwoordelijk zijn voor de handhaving van
verschillende wet en regelgeving:

Aandachtsgebied Wet- en regelgeving Rijk Provincie Waterschap Gemeente

Planologie: het

bestemmingsplan

Wet Ruimtelijke Ordening + + ++

Water Waterwet + + + +

Natuur Flora en Fauna-wet +

Natuurbeschermingswet +

Milieu Wet Milieubeheer + +

Kader Richtlijn Water + + +

Gezondheid Wet Publieke gezondheid +

Zwemwaterrichtlijn + +

Bouw Woningwet (bouwvergunning) +

Vergunning voor ontrekken en lozen van

grondwater

+ + +

Aansluitvergunning riolering +

Grond Onteigeningswet + + + +

Ontgrondingsvergunning + +

Besluit bodemkwaliteit + +

Verkeer Verkeersbesluit + + +

Algemene

Plaatselijke

Verordening

Gemeentewet +

Archeologie Wet op de archeologische

monumentenzorg

+

Nautische wetgeving Binnenvaartwet;

Scheepvaartverkeerswet;

Binnenvaart Politie Regelement (BPR)

+ + +

Omgeving Wet Algemene Bepalingen

Omgevingsvergunning

+ +

Meer informatie over wet en regelgeving is te vinden in bijlage III.
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De verschillende wetgevingen kunnen belemmerend werken (maar niet alleen) en vergen veel
samenwerking tussen verschillende overheden om knelpunten te overbruggen. Door nu een overzicht
te hebben gemaakt van de verschillende wetgevingen (en dit ook zo te presenteren in het tips & trucs
boekje) kunnen de verschillende instanties elkaar beter vinden bij het initiëren van
waterrecreatieprojecten.

3.3 Methodiek om gezondheidsrisico’s van stedelijk water te beoordelen (bronnen van
verontreiniging)

In het rapport van dit onderdeel (bijlage IV) wordt de methodiek om de gezondheidsrisico’s van
stedelijk water in beeld te brengen beschreven. Hierbij wordt onder andere ingegaan op de
emissiebronnen die het water kunnen verontreinigen. Als gevolg hiervan zijn er tips & trucs opgesteld
om gezondheidsrisico’s door fecale verontreiniging te voorkomen. Deze tips & trucs zijn:

Algemene maatregelen om gezondheidsrisico’s te beperken:
Hygiëne;
Aandacht voor een goede hygiëne en de juiste omgang met afval. Hierdoor kunnen de
microbiologische verontreinigingen van watersystemen beperkt worden. Hierbij kan gedacht
worden aan voldoende prullenbakken langs het watersysteem en bovenal een opruimplicht voor
hondenpoep. Niet spelen of in aanraking komen met water op straat na heftige bui.
Voorlichting;
Goede voorlichting om mensen bewust te maken dat water gezondheidsrisico’s met zich mee kan
brengen. Micro-organismen afkomstig uit emissiebronnen (dier/vogel/mens) kunnen ziekte
veroorzaken. Door voorlichting wordt voorkomen dat mensen zichzelf in grotere mate dan nodig
blootstellen en tegelijk onnodige ongerustheid voorkomen. Daarnaast kan duidelijk worden
gemaakt hoe men zelf bijdraagt aan verontreiniging van het water en hoe dit beperkt kan worden.
Voorkom stilstaand water;
In stilstaand water is het effect van een microbiologische verontreiniging vaak sterker dan in een
doorstroomd watersysteem, omdat een verontreiniging daar kan blijven ‘hangen’. Tegelijkertijd is
stilstaand water een aantrekkelijke speelplaats voor kinderen, wat extra gezondheidsrisico’s met
zich meebrengt.
Voorkom foute aansluitingen;
Foute aansluitingen (huisaansluitingen; met name van zwart water, op afvoer van regenwater)
kunnen een bron zijn van fecale verontreiniging en kan de waterkwaliteit negatief beïnvloeden.
Voorkom ongezuiverde lozingen;
Geen hemelwateruitlaten en/of gemengde overstorten op locaties waar mensen worden
blootgesteld aan water (zwemplek, visvijver, fontein, enz.). Uit het onderzoek ‘Volksgezondheid en
water in het stedelijk gebied’ blijkt dat de fecale verontreiniging van gemengde overstorten en
hemelwateruitlaten zeer hoog kan zijn (> 30.000 kve/100 ml).
Instellen voederverbod;
Watervogels en andere dieren zijn een belangrijke bron van verontreiniging van water. Een
voederverbod kan ervoor zorgen dat vogels of andere dieren de zwemplek niet fecaal
verontreinigen.
Functiescheiding in watersystemen;
Een natuurgebied kan moeilijk samengaan met recreatiewater. Bij een natuurgebied zijn vaak
verschillende soorten vogels en diersoorten aanwezig. Deze kunnen het water microbiologisch
verontreinigen en ongeschikt maken voor zwemmen/recreëren. Denk goed na of combinatie van
functies mogelijk is.

Specifieke maatregelen om gezondheidsrisico’s te beperken:
 Infiltratievelden worden bij droog en nat weer gebruikt om te recreëren. De fecale

verontreiniging van het water op een infiltratieveld is hoog omdat de velden ook gebruikt
worden om honden uit te laten tijdens droge periodes. Hierdoor is er een reële kans op
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infecties die gerelateerd zijn aan water of aan dierlijk contact. Fecale verontreiniging kan
beperkt worden door foute aansluitingen op te sporen en een goed hondenpoep beleid te
voeren. Blootstelling kan beperkt worden door mensen bewust te maken dat dit water fecaal
verontreinigd is. Daarnaast wordt verwezen naar andere algemene maatregelen.

 Speelwater:
Desinfectie
Temperatuurbeheersing (indien mogelijk): Door een temperatuur lager dan 20º C wordt groei
van Legionella voorkomen
Voorkom dat dieren/vogels rondom deze locaties aanwezig zijn
Voorkom dat andere verontreinigingsbronnen deze locaties vervuilen
Andere algemene maatregelen

 Fonteinen:
Desinfectie
Door een temperatuur lager dan 20º C wordt groei van Legionella voorkomen
Blootstelling te beperken door de fontein op grote afstand te plaatsen van voorbijgangers of
door de fontein lager te laten sproeien, zodat de verneveling minder ver komt
Andere algemene maatregelen

Voor meer informatie over gezondheidsrisico’s van stadswater, beoordelingsmethodieken en
aanbevelingen over hoe om te gaan met deze risico’s zie bijlage IV.

4 Conclusies en aanbevelingen

Deze studie heeft ertoe geleid dat waterrecreatie in de stad mogelijk op verschillende gemeentelijke
agenda’s komt te staan. Ook is gebleken dat er wel verschillende knelpunten zijn maar dat die
waarschijnlijk goed verholpen kunnen worden. Om gemeentes daarin te assisteren zijn in de
verschillende deelprojecten een aantal tips & trucs opgenomen om deze knelpunten te overwinnen.
Hieronder worden een aantal algemene tips & trucs gegeven die het realiseren van
waterrecreatieprojecten kansrijker moeten maken. De knelpunten liggen bij de onderwerpen beleid en
bestuur, communicatie, financiering, gezond water en wet -en regelgeving. Deze tips & trucs zullen
ook in een toegankelijk boekje beschikbaar komen. Het is de bedoeling om op 14 Januari 2010 de tips
& trucs, zoals ze hieronder worden beschreven, te presenteren op het slotcongres van Leven met
Water en vervolgens in een workshopachtige setting hierover te gaan discussiëren met aanwezige
beleidsmedewerkers.

Beleid en bestuur

Idealiter kunnen waterrecreatieprojecten worden opgestart in een omgeving waar voldoende beleid
bestaat dat dergelijk initiatieven ondersteunt. Helaas blijkt uit de praktijk dat er veel verschil bestaat
tussen gemeenten als het gaat om wetten en regels. Waar sommige gemeenten waterrecreatie
integraal benaderen, zien andere gemeenten de onderwerpen ‘water’ en ‘recreatie’ nog steeds los van
elkaar.

Tip 1. Zorg voor bestuurlijk draagvlak.
Bestuurlijk draagvlak is erg belangrijk bij het aanjagen van waterrecreatieprojecten. Dergelijke
projecten vragen vaak om samenwerking tussen uiteenlopende betrokkenen (verschillende
gemeentelijke afdelingen, ondernemers, burgers). Als bestuurders besef hebben van de
ambitie van waterrecreatieprojecten, en het integrale proces steunen, heeft een
waterrecreatieproject veel meer kans van slagen.

Tip 2. Laat hogere overheden meedenken en liefst meefinancieren.
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Hogere overheden kunnen een belangrijke bron van vooral kennis en eventueel geld zijn.
Daarnaast helpt de inmenging bij het borgen van het project.

Tip 3. Laat het ontbreken van specifiek beleid ontwikkelingen niet tegenhouden.
Het is belangrijk dat goede kansen voor het ontwikkelen van waterrecreatie in de stad worden
gegrepen. Gemeenten houden bij het ontbreken van beleid vaak de boot af, terwijl dit (ook
economische!) ontwikkelingen tegenhoudt. Het vormen van specifiek beleid kan lang duren.
Het is dan ook belangrijk dat creatief met de beleidsleemte wordt omgegaan. Begin met een
pilotproject of gebruik evenementen om waterrecreatie-initiatieven uit te proberen en het
vormen van beleid te initiëren.

Communicatie

Goede communicatie is een belangrijk aspect bij het opzetten van waterrecreatieprojecten. Het helpt
bij het creëren van draagvlak onder de betrokkenen en draagt zorg voor een goede gang van zaken in
het projecttraject.

Tip 4. Betrek belanghebbende partijen in een vroeg stadium.
Snel alle betrokken mensen om de tafel krijgen heeft een aantal voordelen. Zo wordt onrust
voorkomen, doordat geruchten geen kans krijgen te ontstaan. Daarnaast kan er op deze
manier voor worden gezorgd dat iedereen de uitgangspunten en doelen van het project
onderschrijft. Tevens kunnen gedeelde belangen zo in een vroeg stadium aan elkaar worden
geknoopt. Voor alle betrokkenen wordt zo duidelijk dat allen werken aan een gezamenlijk doel.

Tip 5. Heb oog voor de belangen en standpunten van andere betrokkenen.
Oog hebben voor de belangen van andere betrokkenen vergemakkelijkt het communiceren
tussen partners en versnelt de realisatie van een project. Als een betrokkene weerstand tegen
een (onderdeel van een) project heeft, is het erg belangrijk om te begrijpen waar deze
weerstand vandaan komt. Vaak is hiermee al een grote stap naar de oplossing gezet.

Financiering

Een veelgehoorde reden voor het niet opstarten van waterrecreatieprojecten is de angst dat
financiering moeilijk of niet verkrijgbaar is. Toch zijn er een groot aantal mogelijkheden om dergelijke
financiering te vinden. Hieronder een aantal tips.

Tip 6. Zoek breed naar financiering.
De financiering van waterrecreatieprojecten kan van veel kanten komen. Denk bijvoorbeeld
aan subsidies van rijksoverheid en E.U. Daarnaast lenen stedelijke waterrecreatieprojecten
zich uitstekend voor het meeliften op de uitvoer van andere beleidsvelden. Combineer het
bijvoorbeeld met stadsontwikkeling of waterberging, onderwerpen met een vaste plaats op de
beleidsagenda.

Tip 7. Verdeel financiële bijdragen en risico’s.
Financiële risico’s moeten verdeeld worden tussen belanghebbenden zoals gemeente en
ondernemers. In eerste instantie werkt dergelijke cofinanciering misschien vertragend, maar
door het vergrote draagvlak en commitment is het lange termijn resultaat veel beter dan
wanneer een gemeente alles zelf ontwerpt en financiert.

Gezond water

Onder dit knelpunt worden tips en trucs besproken die microbiologische verontreiniging van water
kunnen voorkomen of waarbij voorkomen wordt dat mensen (on)bewust worden blootgesteld aan de
potentiële gevaren van stedelijk water. Hierbij geldt als uitgangspunt dat gezondheidsrisico’s breed
gezien op 2 manieren beperkt kunnen worden: door het wegnemen van de bron of door ervoor te
zorgen dat mensen er niet mee in aanraking komen.
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Tip 8. Neem waterkwaliteit vanaf het begin mee.
Vaak wordt pas in een (te) laat stadium gedacht aan de waterkwaliteit. Water wordt dan op
een verkeerde locatie of op de verkeerde wijze aangelegd. Het kost vaak veel tijd, geld en
moeite om deze problemen achteraf op te lossen. Het is dus erg belangrijk dat men zich in de
opstartfase reeds bewust is van mogelijke problemen, zodat oplossingen efficiënt kunnen
worden meegenomen in de locatiekeuze en het ontwerp.

Tip 9. Faciliteer hygiënisch gedrag.
Door een goede hygiëne wordt de microbiologische verontreiniging van watersystemen
beperkt. Zo kunnen bepaalde activiteiten verboden worden, zoals honden uitlaten of eendjes
voeren bij zwemwater (de uitwerpselen zorgen voor verontreiniging). Hiernaast is een goede
voorlichting erg belangrijk, zodat mensen te weten komen hoe ze zo gezond mogelijk met
water om kunnen gaan.

Waar moet ik zijn?

In ons onderzoek gaven gemeenten aan dat wet -en regelgeving een belemmering kan zijn om
waterrecreatieprojecten in de stad te stimuleren. Een belangrijk onderdeel van dit probleem is dat voor
veel zaken samenwerking tussen verschillende overheden noodzakelijk is. Voor gemeenten en
ondernemers is vaak niet duidelijk bij wie moet worden aangeklopt om toestemming of advies te
krijgen. In de tabel hieronder, die eerder ook in paragraaf 3.2 (zie boven) is genoemd, is aangegeven
welke overheid betrokken is bij welk aandachtsgebied:

Aandachtsgebied Wet- en regelgeving Rijk Provincie Waterschap Gemeente

Planologie: het

bestemmingsplan

Wet Ruimtelijke Ordening + + ++

Water Waterwet + + + +

Natuur Flora en Fauna-wet +

Natuurbeschermingswet +

Milieu Wet Milieubeheer + +

Kader Richtlijn Water + + +

Gezondheid Wet Publieke gezondheid +

Zwemwaterrichtlijn + +

Bouw Woningwet (bouwvergunning) +

Vergunning voor ontrekken en lozen van

grondwater

+ + +

Aansluitvergunning riolering +

Grond Onteigeningswet + + + +

Ontgrondingsvergunning + +

Besluit bodemkwaliteit + +

Verkeer Verkeersbesluit + + +

Algemene

Plaatselijke

Verordening

Gemeentewet +

Archeologie Wet op de archeologische

monumentenzorg

+

Nautische wetgeving Binnenvaartwet;

Scheepvaartverkeerswet;

Binnenvaart Politie Regelement (BPR)

+ + +

Omgeving Wet Algemene Bepalingen

Omgevingsvergunning

+ +
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In de motie van Koppejan (zie Inleiding) wordt het verzoek gemaakt aan de regering om de
mogelijkheden te onderzoeken om meer zwemwateren in combinatie met stadsstranden open te
stellen voor publiek. Een aantal van die mogelijkheden zijn in de studie van 2008 genoemd en een
deel daarvan is in deze studie meer uitgelicht (wet –en regelgeving, verontreinigingen). De motie van
Koppejan en de studies die door Deltares, Kenniscentrum Recreatie en Grontmij zijn uitgevoerd
moeten ertoe leiden dat gemeenten enthousiaster worden voor stedelijke waterrecreatie-projecten en
er daadwerkelijk mee aan de slag gaan. Voor een deel is dat gelukt door middel van de presentaties
bij drie gemeenten, maar drie van de 441 gemeenten is nog erg mager. Veel meer gemeenten moeten
het belang inzien van stedelijke waterrecreatie en het hoog op de agenda zetten in plaats van mee te
laten liften met andere bestemmingsplannen. Communicatie van deze studies speelt hierbij een
belangrijke rol en zal nog voortgezet worden door het uitbrengen van het tips & trucs boekje en de
presentatie ervan op het slotcongres van Leven met Water. Grote vraag is dan of en wat gemeenten
na het verschijnen van het boekje en het congres met waterrecreatie in de stad gaan doen. Te denken
vanlt hierbij aan het ontwikkelen van een stedelijke waterrecreatiemonitor die inzichten moet geven in
welke gemeenten voor lopen op het gebied van realiseren van projecten, welke lopen achter en in
welke fase van de realisatie projecten zich bevinden. Tevens zou deze monitor inzichten moeten
verschaffen naar de behoeftes van gemeenten.

5 Referenties

de Man, H., H. de Jong, M. van Loon, M.Dionisio Pires, P. van Rijckevorsel & I. Leenen (20091)
Waterrecreatie in de stad – kansen en knelpunten. Referentienummer 13/99090469/HdM.

1 Studie uitgevoerd in 2008, gepubliceerd in 2009.



1200506-000-ZWS-0017, Versie 2, 9 maart 2010, definitief

Waterrecreatie in de stad
12

Bijlagen

Bijlage I Waterrecreatie in de stad: knelpunten en succesfactoren (artikel Land+Water)

Bijlage II Mogelijkheden waterrecreatie in de stad

Bijlage III Wet en regelgeving

Bijlage IV Bronnen van verontreiniging
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Bijlage I:

Waterrecreatie in de stad: knelpunten en succesfactoren

Miguel Dionisio Pires, Deltares
Pauline van Rijckevorsel, Kenniscentrum Recreatie

Imke Leenen, Grontmij
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Inleiding Waterrecreatie in de stad
In het Nationaal Waterplan wordt een streefbeeld gegeven van het waterbeheer in het stedelijke
gebied. Om dit streefbeeld van een duurzame waterstad te bereiken zijn in de toekomst
veranderingen nodig binnen de te onderscheiden thema’s ‘veilig en robuust’, ‘duurzaam en
beheersbaar’, ‘integraal en innovatief’ en ‘mooi en gezond’. Bij het laatste thema wordt gedacht aan
een stad waarin de inrichting van het watersysteem zorgt voor een kwalitatief hoogwaardige
leefomgeving. Hierbij kunnen burgers veilig recreëren in en op het stadswater. Elk stadswater of
onderdelen daarvan kan een recreatieve functie hebben, zoals vissen, roeien, erlangs lopen, fietsen,
schaatsen in de winter of zwemmen in de zomer. Er moet wel voldaan worden aan andere
voorwaarden, zoals de inrichting van het stedelijk gebied en veiligheid.

Probleemstelling en doelstelling
In een aantal gemeenten wordt waterrecreatie in of aan de rand van de stad gestimuleerd. Enkele
voorbeelden zijn de Blauwe Stad (Winschoten), Stad van de Zon (Heerhugowaard) en Leidsche Rijn
(Utrecht). Tot nu toe was het onduidelijk of andere steden in Nederland ook die ambitie hebben. DG-
Water/RWS-Waterdienst heeft daarom Deltares gevraagd om een inventarisatie te maken naar de
ambities/plannen van gemeenten over waterrecreatie in de stad. Deltares heeft Grontmij en
Kenniscentrum Recreatie gevraagd om te helpen. Deze inventarisatie richt zich vooral op knelpunten
en succesfactoren die bij de initiatieven voor waterrecreatieprojecten om de hoek komen kijken.

Werkwijze
Om een beeld te krijgen van de bestaande waterrecreatiemogelijkheden in stad is allereerst
geïnventariseerd welke projecten en initiatieven in Nederland op dit gebied lopen. Vanuit een grote
inventarisatielijst van projecten zijn 15 gemeenten geselecteerd voor een interview. In de interviews
stonden de volgende vragen centraal:

 Wat zijn de beweegredenen om waterrecreatie in de stad te bevorderen?
 Welke randvoorwaarden moeten aanwezig zijn?
 Wordt hieraan aandacht besteedt in (water)plannen van gemeenten?
 Wat zijn de onduidelijkheden/onzekerheden om deze plannen wel of niet te laten doorgaan?

Met behulp van de verkregen informatie uit deze interviews is vervolgens in kaart gebracht
wat er speelt op het gebied van waterrecreatie en welke knelpunten en succesfactoren er zijn
om die waterrecreatie te stimuleren.

Vormen van waterrecreatie in de stad
De diversiteit in waterrecreatieprojecten van de verschillende geïnterviewde gemeenten is groot. Niet
alleen verschillen ze van elkaar in type waterrecreatieprojecten, ook op het gebied van visie en beleid,
organisatie en financiering en type knelpunten zijn er grote verschillen. Dit roept de vraag op of
gemeenten op de hoogte zijn van elkaars initiatieven en de problemen die ze tegenkwamen.

Alle gemeenten hebben waterplannen opgesteld, die qua visie en beleid over waterrecreatie
in de stad sterk van elkaar verschillen. In sommige gemeenten is waterrecreatie niet opgenomen in
het waterplan terwijl waterrecreatie in andere gemeenten juist een speerpunt is. Van de 15
geïnterviewde gemeenten hadden er 4 initiatieven om waterrecreatie in de stad te stimuleren niet in
het gemeentelijk waterplan vastgelegd. De aanleiding voor het starten van een waterrecreatieproject
verschilt per gemeente. Samengevat is de aanleiding vooral:

Een economisch belang (goed voor plaatselijke ondernemers);
Overlast (stank, na aanpak hiervan is er ruimte voor waterrecreatie);
Ruimtelijke ordening (water is mooi en maakt de leefomgeving aantrekkelijker);
Tekort aan recreatieve voorzieningen;
Een combinatie met waterberging (afvoer van overtollig regenwater).

Daarnaast is bij veel gemeenten het aanleggen van wandel- en fietspaden of vissteigers aanleiding
om recreatie in de omgeving van water te bevorderen.
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Knelpunten
Tijdens elk interview is gevraagd naar knelpunten die gemeenten zijn tegengekomen in hun streven
om waterrecreatie in de stad te bevorderen. Deze zijn:

1. Financiering
Initiatieven voor waterrecreatie in de stad zijn doorgaans afhankelijk van financiering door derden.
Soms vindt financiering plaats door de samenwerkende partijen, aangevuld met subsidies. In andere
gevallen wordt zoveel mogelijk met subsidiegeld gewerkt. Financiering door derden vormt doorgaans
een probleem omdat de (direct) aanwijsbare baten veelal niet monetair zijn uit te drukken. Soms
krijgen gemeenten compensatie als gevolg van verrichte werkzaamheden in niet-gerealiseerde
projecten. Dit kan dan als financiering dienen voor andere waterrecreatieprojecten.

2. Samenwerking tussen overheden
Gemeenten merken op dat de samenwerking met waterschappen, provincies of Rijkswaterstaat vaak
moeizaam verloopt. Waterschappen kijken vooral met een technische blik naar water (waterberging)
terwijl er vanuit ruimtelijke ordening meer mogelijk is. Waterschappen staan ook huiverig tegenover
het nieuwe waterbeleid dat gemeenten willen uitvoeren zoals zwemmen in het watersysteem of het
circuleren van water in wijken in plaats van doorspoelen.

3. Samenwerking met ondernemers
In sommige steden blijken ondernemers niet (goed) verenigd te zijn. Dit maakt het lastig om deze
groep bij waterrecreatieprojecten te betrekken. Daarnaast geven verschillende gemeenten aan dat het
moeilijk is om investeerders te vinden voor een jachthaven of horecabedrijf.

4. Beheer en onderhoud
Verantwoordelijkheden voor het waterbeheer zijn in Nederland versnipperd over Rijkswaterstaat,
gemeenten, waterschappen en particuliere eigenaren. Dit brengt knelpunten met zich mee. Sommige
gemeenten vinden het overzichtelijker als ze zelf planvorming voor waterrecreatie en het daarbij
behorende onderhoud doen in plaats van samen te werken met een waterschap. Ook komt het voor
dat men niet weet wie de eigenaar is van een bepaald watertje en gebeurt er dus niets.

5. Waterkwaliteit
Over waterkwaliteit zijn de volgende punten in de interviews genoemd:

‘Zwemmen in de stad’ is moeilijk omdat het watersysteem in een woonwijk/stad niet aan de
bacteriologische kwaliteit van zwemwater kan voldoen.
Waterkwaliteit is niet leidend bij de ontwikkeling van een stad.
Blauwalgen in zwemwater nabij stedelijke gebieden is voor verschillende gemeenten een
terugkerend probleem. Dure maatregelen zijn meestal nodig om verergering te voorkomen,
maar dragen maar gedeeltelijk bij aan de oplossing ervan.
Sommige gemeenten merkten op dat er geen rijksbeleid is over hoe om te gaan met stedelijke
waterkwaliteit. Hierdoor is het lastig communiceren met het waterschap en is het moeilijk om
sommige waterrecreatieprojecten te stimuleren.

6. Versnipperde sturing waterrecreatie-initiatieven
Het beleid op het gebied van vrijetijdsbesteding is versnipperd tussen Rijk, provincie en gemeente. Er
zijn zes ministeries die zich met vrijetijdsbesteding bemoeien (EZ, LNV, OCW, V&W, VROM, VWS).
Sturing ontbreekt hierdoor waardoor veel initiatieven verzanden. Partijen bij elkaar brengen is lastig en
vaak is er geen initiatiefnemer.

7. Drukte en toegankelijkheid
Het promoten of faciliteren van waterrecreatie in de stad leidt tot meer drukte op en langs het water.
Een toename van de ene recreatievorm kan ertoe leiden dat andere vormen onder druk komen te
staan. Daarnaast zijn verschillende steden lastig te bereiken doordat het waterpeil per deelgebied
varieert. Dit maakt het lastig doorgaande routes te maken voor pleziervaart.
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8. Wetgeving en richtlijnen
Gemeenten geven aan dat natuurwetgeving en richtlijnen in veel gevallen een belemmering vormen
voor de ontwikkeling van waterrecreatie. Natura2000 wetgeving bijvoorbeeld resulteert erin dat
jachthavens niet gerealiseerd of uitgebreid mogen worden.

Succesfactoren
Tijdens de interviews zijn punten genoemd die nodig zijn om de kansrijkheid van waterrecreatie in de
stad te verhogen:

Belanghebbende partijen moeten in een vroeg stadium bij de planvorming betrokken worden;
Er moet een bestuurlijk draagvlak gevormd worden;
Hogere overheden moeten meedenken en liefst meefinancieren;
Financiële risico’s moeten verdeeld worden tussen belanghebbenden zoals gemeente en
ondernemers. Dit vergroot ook het draagvlak en ‘commitment’ onder de betrokkenen;
Oog hebben voor de belangen van andere organisaties vergemakkelijkt communiceerbaarheid
tussen partners en versnelt de realisatie van een project.
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Bijlage II: Mogelijkheden waterrecreatie in de stad

Eindrapport Waterrecreatie in de Stad

Onderdeel 1: presentatie

Centraal in het project staat de presentatie waarin de mogelijkheden voor waterrecreatie in de stad
zichtbaar worden. Als opmaak is gekozen voor en presentatie met in verhouding veel beeldmateriaal.
De opbouw van de presentatie is als volgt. Allereerst komt het kader aan bod waarbinnen deze
presentatie plaatsvindt. Daarna wordt uitgelegd wat waterrecreatie in de stad precies inhoudt en aan
welke vormen onder andere kan worden gedacht. Dan volgen trends en ontwikkelingen waar
gemeenten rekening mee dienen te houden. Vervolgens wordt er dieper ingegaan op vier
praktijkvoorbeelden: historisch stadswater in Breda & Gouda, nieuwbouw en water in Heerhugowaard
en waterpleinen in Rotterdam. Ter afsluiting komen de tips en trucs aan bod die een leidraad kunnen
vormen bij het opzetten van waterrecreatie in de stad. Ook wordt specifiek ingegaan op de
mogelijkheden in de betreffende stad.
Met name de insteek van het verbeelden (impliciete informatie) door middel van foto’s en filmpjes is
succesvol. In de presentatie zijn tevens actuele en deels bekende innovatieve voorbeelden gebruikt,
waardoor de informatie voor de toehoorders aansluit bij hun beleving en behoefte. Hieronder staat de
presentatie zoals die in Almere is gegeven. De presentaties voor Haarlem en Eindhoven zijn
hetzelfde.
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Waterrecreatie in de stad

Floris Jol,
Tinco Lycklama & Miguel Dionisio Pires

Donderdag 5 november 2009, Almere

Programma

Aanleiding van het project

Wat is waterrecreatie?

Trends en ontwikkelingen

Praktijkvoorbeelden

Op weg naar waterrecreatie in de stad: tips & trucs

Aanleiding van het project

Uit eerder onderzoek gebleken:

De kansen en mogelijkheden van waterrecreatie in de stad
worden nog niet volledig benut.

Aanleiding van het project

Kansen en mogelijkheden

1. Economische ontwikkeling

Aanleiding van het project

Kansen en mogelijkheden

2. Combineren

Aanleiding van het project
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Kansen en mogelijkheden

3. Aantrekkelijke stad

Aanleiding van het project

Wat is waterrecreatie?

Van Dale definitie van recreatie:
“het ontspannen en het besteden van vrije tijd”

Waterrecreatie in de stad:
“het water in de stedelijke leefomgeving gebruiken om aan, op of in

te recreëren .”

Wat is waterrecreatie?

Op het water

1. Pleziervaart
- Zeilbootjes
- Motorbootjes
- Bruine vloot

2. Kleine
Waterrecreatie
- Kano’s
- Oplaasbootjes
- (Kite)surfen

Wat is waterrecreatie?

Aan het water

1. Oeverrecreatie
- Wandelen en fietsen
- Zonnen
- Vissen

2. Horeca
- Terras van café of restaurant
- Horeca op/aan het water

Wat is waterrecreatie?
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Aan het water

In het water

1. Zwemmen

2. Speelwater

Wat is waterrecreatie?
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Trends en ontwikkelingen

Trends en ontwikkelingen

Klimaatverandering
Achtergrond
Hittestress

Motie van dhr. Koppejan: meer zwemplekken

Trends en ontwikkelingen

Trends en ontwikkelingen

Klimaatverandering
Achtergrond
Hittestress

Motie van dhr. Koppejan: meer zwemplekken
Ruimte voor water

Citymarketing

Trends en ontwikkelingen

Trends en ontwikkelingen

Groei watersportsector

Vergrijzing

Trends en ontwikkelingen

Praktijkvoorbeelden

Herwaardering van historisch stadswater: Breda & Gouda

De integratie van water en nieuwbouw: Stad van de Zon

Waterberging in de moderne stad: Rotterdam

Praktijkvoorbeelden

Breda: de Nieuwe Mark

Praktijkvoorbeelden: herwaardering historisch stadswater
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Gouda: Hollandse Waterstad

Praktijkvoorbeelden: herwaardering historisch stadswater

Heerhugowaard: Stad van de Zon

Aerophoto Schiphol

Praktijkvoorbeelden: de integratie van water en nieuwbouw

Rotterdam: waterpleinen

Praktijkvoorbeelden: waterberging in de moderne stad

Waterberging in de moderne stad

Praktijkvoorbeelden
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Op weg naar waterrecreatie in de stad

Beleid en bestuur

Vorm bestuurlijk draagvlak

Betrek hogere overheden

Beperk knelpunten op beleidsvlak

Op weg naar waterrecreatie in de stad

Communicatie

Betrek belanghebbende partijen in een vroeg stadium

Heb oog voor de belangen van andere partijen

Zoek naar draagvlak bij de bevolking

Op weg naar waterrecreatie in de stad

Financiering

Zoek breed naar financieringspartners
Subsidies
Waterschappen
Private partijen

Verdeel financiële risico’s

Op weg naar waterrecreatie in de stad

Kennis

Waterschappen

Ontwerp-, onderzoeks- en ingenieursbureaus

Universiteiten

Op weg naar waterrecreatie in de stad

Waterkwaliteit

Afhankelijk van doel: vaarwater, zwemwater, zichtwater.

Toch voor alle drie belangrijk

Op weg naar waterrecreatie in de stad

Waterkwaliteit

Neem waterkwaliteit vanaf het begin mee.

Faciliteer hygiënisch gedrag.

Zorg voor technisch goed aangelegd water

Op weg naar waterrecreatie in de stad

In Almere

Mogelijkheden:

Beatrixpark

Veel kleine waterwegen

Centrum aan het water

Aanleiding van het project
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Hartelijk dank voor uw aandacht

Met dank aan:

Marjo van Loon (gemeente Gouda)
Dirk Oudshoorn (gemeente Breda)

Dhr. Dijkstra (gemeente Heerhugowaard)
Daniel Goedbloed (gemeente Rotterdam)

Foto & film verantwoording:

Aerophoto Schiphol
avalent (flickr.com)
Building Business

CDA TV
Gabig58 (flickr.com)

Gemeentewerken Rotterdam
Sektorkind (flickr.com)
massygo (flickr.com)

Marjo van Loon
start.enci.nu

wvijburg (flickr.com)



Conclusie
Met de presentatie “Waterrecreatie in de stad” hebben we een communicatief sterk instrument
ontwikkeld dat bijdraagt aan het agenderen van kansen voor waterrecreatie in de stad.

Onderdeel 2: het organiseren van themabijeenkomsten bij gemeenten

Binnen het project zijn uiteindelijk 3 bijeenkomsten gerealiseerd. Deze vonden plaats bij de
gemeenten Haarlem, Almere en Eindhoven.

Bijeenkomst gemeente Haarlem, dinsdag 3 november 2009
Pernette Cameron, beleidsadviseur recreatie, heeft voor ons op het stadskantoor een
lunchbijeenkomst georganiseerd. Er waren ongeveer 30 man aanwezig, waaronder de
wethouder recreatie, ambtenaren van de afdelingen Economie en Cultuur en
Stadsontwikkeling, de havenmeester en enkele ondernemers. Na afloop van de
presentatie ontstond een levendige discussie over de mogelijkheden en knelpunten van
waterrecreatie in Haarlem. Hiervoor werden specifiek voorbeelden uit de presentatie
besproken, zoals terrassen aan de gracht, recreatieve vaart op de grachten en de
Spaarne en algemeen waterrecreatiebeleid. Wat we bereikt hebben is een versteviging
van het belang om gewoon aan de slag te gaan. Beren op de weg zijn er altijd (bijv. hoe
ga je om met vergunningenbeleid voor ondernemers die kansen willen grijpen en ben je
dan wel eerlijk naar iedereen, is het wel veilig op het water als je met watertaxi’s gaat
werken, etc.). De noodzakelijkheid van een integrale aanpak werd uit de discussie wel
duidelijk. De presentatie heeft in dat opzicht bijgedragen aan het besef dat een integrale
aanpak erg belangrijk is voor afstemming en voor het gevoel dat men naar een
gezamenlijk doel toewerkt. Er zijn veel verschillende belangen, ook binnen de
gemeentelijke dienst. De discussie is een steun in de rug voor de ‘uitvoeringnota
recreatie’ die bijna gereed is.
Bijeenkomst gemeente Almere, donderdag 5 november 2009
In Almere was de presentatie onderdeel van een dagvullend programma, te weten het
Wateratelier. Deze bijeenkomst was opgezet door Klaas Dijkhuis van de gemeente
Almere en was bedoeld om de dialoog tussen gemeente en ondernemers levend te
houden en waterrecreatie in Almere op een hoger peil te brengen. Na een introductie
door wethouder  Arno Visser leidde de presentatie het onderwerp van de dag verder in.
De rest van de dag is er opbouwend gediscussieerd over de stand van zaken en de
verdere ontwikkeling van de waterrecreatie in Almere. Onderdeel was een werksessie
om  ‘quick wins’ te genereren. Uit de ideeën die daaruit voort kwamen is een winnaar
gekozen die verder ontwikkeld gaat worden. Vanuit de gemeente is €10.000
gereserveerd voor de uitvoering ervan. Het idee om deze ‘Award’ uit te rijken is een
directe spin off van ons initiatief om de presentatie te geven. Aanwezig waren ongeveer
30 man, waaronder de wethouder stedelijk beheer, gemeentelijke beleidsadviseurs, het
waterschap, een provinciemedewerker en een aantal ondernemers.
Bijeenkomst gemeente Eindhoven, 2 december 2009
De bijeenkomst in Eindhoven werd helaas door slechts 3 personen bijgewoond, waar
eerder aangekondigd was dat dat er 10 zouden zijn. Ons contactpersoon ter plekke en
de organisator was Renée van den Nieuwenhof, persoonlijk assistent van de wethouder
Wonen en Ruimte. Verwacht en gehoopt wordt dat de presentatie in Eindhoven gaat
bijdragen aan het kader waar mee gewerkt wordt bij de binnenkort op te stellen
gemeentelijke vrijetijdsvisie. Ondanks de lage opkomst bleek de discussie wel goed te
zijn. KC-vertegenwoordiger Floris Jol komt zlef ui Eindhoven en kon de aanwezige
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gemeenteambtenaren casusgericht aangeven waar in Eindhoven zich wel of niet een
waterrecreatieproject bevond en waarom goede voorbeelden uit bepaalde wijken niet
ook in andere wijken werden uitgevoerd. Belangrijk punt in de discussie in Eindhoven
was de opmerking van één van de beleidsmedewerkers dat er binnen de gemeente een
persoon aangewezen zou moeten worden om medewerkers bij elkaar te brengen vanuit
verschillende departmenten, maar wel met belangstelling voor waterrecreatie. Deze
medewerkers weten elkaar op dit moment nog niet te vinden.

Conclusie:
We hebben in samenwerking met gemeenten op een drietal inspirerende bijeenkomsten de
presentatie neergezet, gevolgd door een discussie. Tijdens de bijeenkomsten waren steeds ca.
30 man aanwezig waaronder de bestuurlijk verantwoordelijke wethouder. Het voornaamste
resultaat dat we hebben bereikt is dat ‘belemmeringen’ door de gemeenten zelf worden
bediscussieerd en daarmee (deels) weggenomen. Ook bleek uit de discussies dat de
gepresenteerde voorbeelden stimuleren om buiten gebaande paden te denken en kansen te
benoemen. De focus op kansen en knelpunten binnen de gemeente die in de presentatie
verwerkt was bleek hiervoor erg nuttig. De contacten met gemeenten liepen zeer plezierig en
ons idee is dat  er bij meer gemeenten in Nederland behoefte is aan dit product.

Onderdeel 3: Tips & Trucs in een toegankelijke vorm

Uit het rapport ‘Waterrecreatie in de Stad’, de onderdelen van de andere deelprojecten en de
door het Kenniscentrum Recreatie ontwikkelde presentatie is een Tips & Trucs boekje
opgesteld. Hierin worden aanbevelingen beschreven voor gemeenten die aan de slag willen
met dit onderwerp, maar tegen belemmeringen aanlopen. Deze tips en trucs zijn beschreven in
Hoofdstuk 4.
Dit boekje is zowel in fysieke vorm als in digitale vorm uitgegeven en zal een plaats krijgen op
de websites van de participerende organisaties (Grontmij, Deltares, Leven met Water,
Kenniscentrum Recreatie) en de Helpdesk Water. Tevens zal het boekje worden gepresenteerd
op de slotbijeenkomst van het Leven met Water-programma op 14 januari 2010. Hier worden
ca. 500 mensen verwacht.
De oplage van het boekje is ca. 1.000 stuks.

Conclusie:
De Tips en Trucs vormen een bundeling van de leerpunten uit de deelprojecten. Deze zijn op
een populaire wijze vertaald naar Tips en Trucs, bedoeld als ‘opsteker’ voor gemeenten en
waterschappen.

Onderdeel 4: opschalingsbijeenkomst 14 januari 2010

Voor de opschaling van het project naar alle Nederlandse gemeenten (en waterschappen)
wordt de slotbijeenkomst op 14 januari van het Leven met Water-programma gebruikt. Op deze
bijeenkomst zal worden verteld over de inhoud van het project en de wijze waarop deze inhoud
naar de gemeenten toe is gecommuniceerd. Zoals bij onderdeel 3 reeds genoemd, zal hier
tevens het Tips & Trucs boekje worden gepresenteerd. Op de bijeenkomst zal een groot
netwerk (ca. 500 deelnemers) van waterprofessionals aanwezig zijn, waaronder
beleidsmedewerkers van gemeenten en waterschappen, adviesbureaus, etc.
Het oorspronkelijke idee om de opschaling via de gemeentelijke waterambassadeurs te laten
verlopen, is hiermee losgelaten. Ook omdat zij hebben aangegeven hiervoor geen specifieke
capaciteit te kunnen vrijmaken.
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Conclusie:
In een actieve workshop wordt samen met de deelnemers bekeken of we de juiste Tips en
Trucs hebben of dat er nog extra aanbevelingen zijn. Door de Tips en Trucs uit te delen op het
slotcongres van Leven met water op 14 januari, wordt een grote doelgroep bereikt en tevens de
context met de presentatie zichtbaar.

Onderdeel 5: publiciteit

De uitkomsten van het project zijn gepubliceerd in een speciale uitgave van het tijdschrift Land
+ Water. Tevens zijn in andere uitingen verwijzingen gemaakt naar het belang van
waterrecreatie in de stad, waaronder de Column “Vermaatschappelijking” in het Waterschap
van juli 2009. Zie bijlage I.

Onderdeel 6: Afstemming met het programma Leven met Water

In het project is actieve samenwerking gezocht met het programma Leven met water. Ze
ondersteunen ons project met hun beeldmerk. Tevens stellen ze de website open voor de
ontsluiting van informatie (Tips & Trics boekje).
Ook de gegevens van het relevante netwerk van Leven met Water worden opgenomen in een
hand-out die bij de presentaties wordt uitgedeeld. Op deze wijze kunnen gemeenten de juiste
personen makkelijk vinden.
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Bijlage III: Wet en regelgeving

Inleiding
In dit hoofdstuk wordt verschillende wet- en regelgeving benoemd die van belang is bij het
realiseren van waterrecreatie projecten in de stad.

Planologisch: Het bestemmingsplan
Als een gemeente of een ondernemer een waterrecreatieproject wil starten moet dit passen
binnen de regels van het geldende bestemmingsplan. Als dit niet past, dan moet het
bestemmingsplan worden herzien of er moet een ontheffing (zogenaamd projectbesluit) worden
afgegeven.

Procedure Bestemmingsplan
De procedure die een bestemmingsplan doorloopt, is in de Wet ruimtelijke ordening en in het
Besluit ruimtelijke ordening bepaald. De gemeente moet overleggen met alle betrokken
overheden en andere partijen. De provincie en het rijk hebben hierbij bindende bevoegdheden.
Het waterschap heeft alleen een adviserende rol. De procedure om een bestemmingsplan vast
te stellen duurt minimaal 26 weken.

Ontheffing
De gemeente kan het projectbesluit gebruiken als het bestemmingsplan een bepaalde
ontwikkeling of een bepaald project niet toestaat en men een dergelijke activiteit toch mogelijk
wil maken, zonder meteen het hele bestemmingsplan aan te passen. Voor ‘kruimelgevallen’ of
tijdelijke wijzigingen is er de mogelijkheid om middels ontheffingen medewerking te verlenen
aan een ontwikkeling.
Bij het nemen van een projectbesluit moet de wijziging binnen een jaar zijn opgenomen in het
bestemmingsplan.

Water
Als de gemeente of particuliere initiatiefnemer een waterrecreatie project wil starten, dan moet
hiervoor een watervergunning worden aangevraagd. Bevoegd gezag voor de verlening van de
watervergunning zijn het waterschap voor het regionale watersysteem, Rijkswaterstaat voor het
hoofdwatersysteem en de provincies voor drie specifieke categorieën grondwateronttrekkingen
en infiltraties.
De vergunningverlener moet bij de beoordeling van een aanvraag voor een watervergunning
toetsen op alle doelstellingen van de Waterwet in onderlinge samenhang: kwaliteit, kwantiteit,
hoogwaterbescherming, infrastructureel beheer en functievervulling. Er ontstaat daarmee een
integraal afwegingskader.
Als de aanvraag om een watervergunning betrekking heeft op handelingen waarvoor
verschillende bestuursorganen bevoegd zijn, wordt de beslissing op de aanvraag in beginsel
genomen door het hoogste bevoegde gezag. De Waterwet geeft Rijkswaterstaat, de provincies
en de waterschappen wel de mogelijkheid in voorkomende gevallen te regelen dat een ander
bestuursorgaan bevoegd gezag wordt. Hiertoe is een handreiking ontwikkeld (‘Handreiking
samenloop bevoegdheden Waterwet’) die de beheerders kan helpen.

Natuur

Flora en Faunawet
Deze wet regelt de bescherming van planten- en diersoorten. In de Flora- en faunawet zijn EU-
richtlijnen voor de bescherming van soorten opgenomen (Habitatrichtijn, Vogelrichtlijn) en het
internationale CITES-verdrag voor de handel in bedreigde diersoorten. Onder de Flora- en
faunawet zijn als beschermde soort aangewezen.
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De doelstelling van de wet is de bescherming en het behoud van in het wild levende planten- en
diersoorten. Het uitgangspunt van de wet is 'Nee, tenzij'. Dit betekent dat activiteiten met een
schadelijk effect op beschermde soorten in principe verboden zijn. Van het verbod op
schadelijke handelingen ('nee') kan onder voorwaarden ('tenzij') worden afgeweken. Het
uitgangspunt van deze wet is dat het menselijk handelen geen nadelige gevolgen voor flora en
fauna mag hebben.
De Flora- en faunawet maakt het voor provincies mogelijk een bepaalde plek in landschap aan
te wijzen als beschermde leefomgeving. Zo kunnen plaatsen die van groot belang zijn voor het
voortbestaan van een planten- of diersoort worden beschermd. Een beschermde leefomgeving
kan bijvoorbeeld zijn: een fort of bunker waar vleermuizen overwinteren, een dassenburcht, een
plek waar orchideeën groeien of een muur waarop beschermde planten groeien.

Natuurbeschermingswet
De Natuurbeschermingswet (1998) regelt de bescherming van Natura2000-gebieden die in het
kader van de Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn beschermd moeten worden. Momenteel wordt
door de provincie een inventarisatie gemaakt van elk gebied. Er wordt vastgelegd welke
waarden in het gebied aanwezig zijn en waar de te beschermen habitats liggen.
Op grond van de Natuurebeschermingswet geldt een vergunningplicht voor activiteiten die in en
in de nabijheid van Natura 2000-gebieden de beschermde natuur kunnen verstoren. Deze
vergunning wordt gebaseerd op een toetsing voordat een bedrijf of activiteit zich vestigt in of in
de nabijheid van een Natura 2000-gebied.

Milieu

Wet Milieubeheer

Activiteitenbesluit, algemene regels
Het Activiteitenbesluit is de benaming voor het Besluit algemene regels voor inrichtingen. Dit is
een besluit gebaseerd op de Wet milieubeheer welke sinds 1 januari 2008 van kracht is. Het
besluit stelt algemene regels voor bedrijven die onder de Wet milieubeheer vallen en voorheen
een milieuvergunning nodig hadden. Het besluit maakt onderscheid tussen type A, B en C
bedrijven afhankelijk van de milieubelasting. Type A bedrijven moeten wel voldoen aan de
regels van het Activiteitenbesluit maar hoeven hun activiteiten niet meer te melden. Type B
bedrijven moeten hun activiteiten wel melden. Voor type C bedrijven geldt dat zij een
milieuvergunning moeten aanvragen.

Milieuvergunning
De milieuvergunning geeft aan welke maatregelen initiatiefnemers moeten nemen om de
vervuiling binnen de normen te houden. Voorbeelden hiervan zijn: registratie van afvalstoffen,
opslag van materiaal, lichthinder, geluidshinder etc.
Er zijn drie mogelijkheden: een bedrijf heeft een milieuvergunning nodig, moet melding doen of
krijgt vrijstelling. De gemeente/provincie geeft deze milieuvergunning af.

Provinciale milieuverordening
De Wet milieubeheer biedt de provincies in Nederland de mogelijkheid om een Provinciale
Milieuverordening (PMV) te maken. In de PMV kunnen de provincies extra regels opnemen voor
specifieke problemen in de provincies. Een van de onderwerpen die bij alle provincies in de
PMV staat is het afvalstoffenbeleid en de milieubeschermingsgebieden voor stilte en voor
grondwater.
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Kaderrichtlijn Water
De KRW eist dat de ecologische toestand van het water een goede kwaliteit weerspiegelt. Dit
betekent dat in alle Europese wateren de soorten organismen moeten voorkomen die daar in
een onverstoorde situatie thuis horen. Deze natuurlijke soortensamenstelling komt in Nederland
vrijwel nergens meer voor. De EU verplicht de lidstaten om een goede ecologische toestand
voor verschillende watertypen te definiëren. Indien nodig moeten de landen maatregelen treffen
om een goede ecologische toestand te bereiken.

Nederland stelt voor elk van deze stroomgebieden aparte beheersplannen op, met alle
milieudoelstellingen voor het grond- en oppervlaktewater en de beschermde gebieden. Hierin
staan ook de maatregelen om deze doelstellingen te bereiken, zoals verwijderen van
waterbodems en hermeanderen van waterlopen, zuiveringsvermogen van
rioolwaterzuiveringsinstallaties verbeteren en gebruik van bestrijdingsmiddelen verminderen. In
2009 moeten de lidstaten van de EU voor ieder stroomgebieddistrict een eerste beheersplan
klaar hebben. Dit plan wordt elke zes jaar herzien.

Gezondheid

Wet publieke gezondheid
In de Wet publieke gezondheid wordt de gemeente verantwoordelijk gesteld voor de publieke
gezondheidszorg. Hieronder vallen zaken als preventieve gezondheidszorg,
jeugdgezondheidszorg en medische milieukunde en infectieziektebestrijding. De gemeente is
verantwoordelijk voor het in stand houden van de GGD en voor het lokale beleid wat in de
gemeente gevoerd wordt.

Zwemwaterrichtlijn
De gezondheid van zwemmers in open water wordt  beschermd door de nieuwe Europese
zwemwaterrichtlijn die op 24 maart 2006 van kracht is geworden. In de zwemwaterrichtlijn wordt
de kwaliteit van het water ingedeeld in de kwaliteitsklassen uitstekend, goed, aanvaardbaar en
slecht. Ook dienen zwemmers geïnformeerd te worden via borden bij de locatie.

Bouw

Woningwet (bouwvergunning)
De Woningwet is ingevoerd in 1901 met als doel de bewoning van slechte woningen onmogelijk
te maken en de bouw van goede woningen te bevorderen. De wet stelt daarom bouwtechnische
eisen aan alle bouwwerken. Ook is in de Woningwet een stelsel opgenomen voor
bouwvergunningen. Verder verplicht de Woningwet gemeente ondermeer een welstandsnota op
te stellen. Daarin moet voor ieder gebied dat een gemeente 'welstandsgevoelig' vindt zo
concreet mogelijk aangegeven zijn wat de welstandseisen zijn.

Aansluitvergunning riolering
Voor het aansluiten van een bouwwerk op de riolering is een aansluitvergunning nodig. Het
aansluiten van de particuliere riolering op de gemeentelijke riolering is verplicht, tenzij ontheffing
is afgegeven door de provincie.

Grond

Onteigeningswet
Als een initiatiefnemer een stuk land nodig heeft voor een project, wordt eerst geprobeerd in
onderling overleg met de grondeigenaar tot overeenstemming te komen. Langs minnelijke weg
dus, zoals dat heet in juridische termen. Als de grondeigenaar en de overheid het niet eens
worden, kan de overheid een zogenaamde ‘onteigeningsprocedure’ inzetten. Onteigening is
alleen mogelijk in het algemeen belang en onder bepaalde voorwaarden. De grondeigenaar
heeft dan recht op een volledige schadevergoeding.
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De onteigeningsprocedure bestaat uit een administratieve procedure (aanwijzen van de te
onteigenen grond) en een gerechtelijke procedure. De rechter bepaalt dan de
schadeloosstelling.

Ontgrondingsvergunning
Voor het afgraven van de bodem (ontgronden) hebt is een ontgrondingsvergunning van de
provincie nodig. Het afgraven van de bodem kan nodig zijn voor bijvoorbeeld:

het aanleggen van wegen, kanalen of bouwputten;
het inrichten van het landschap (natuur of recreatie);

In bepaalde situaties is afgraven toegestaan en kan volstaan worden met een melding. Voor
afgravingen in de zogenoemde rijkswateren is Rijkswaterstaat vergunningverlener.

Besluit bodemkwaliteit
Het onderdeel grond en baggerspecie van het Besluit bodemkwaliteit regelt hoe en waar grond
en baggerspecie met een bepaalde kwaliteit mag worden toegepast. Lokale
(water)bodembeheerders (gemeenten en waterschappen) krijgen meer verantwoordelijkheden
en kunnen zelf normen vaststellen met het gebiedsspecifieke beleid. Als dat niet gebeurt, is
het generieke beleid van toepassing.

Verkeer

Volgens de Wegenverkeerswet is een verkeersbesluit nodig om veranderingen in
wegen/bebording tot stand te laten komen. Hierbij is is de beheerder van de weg
verantwoordelijk voor het nemen van verkeersbesluiten. Hierbij geldt dat:

Rijkswaterstaat verantwoordelijk is voor rijkswegen;
Gedeputeerde Staten verantwoordelijk is voor provinciale wegen;
Het college van burgemeester en wethouders verantwoordelijk is voor gemeentelijke
wegen.

Algemene Plaatselijke Vergunning

In de Algemene Plaatselijke Verordening wordt de (lagere) wetgeving vanuit de gemeente
uitgevaardigd. De Gemeentewet geeft gemeenten de bevoegdheid dit soort wetgeving uit te
vaardigen.
De volgende soorten bepalingen kunnen bijvoorbeeld in een APV worden opgenomen:

Vergunningen voor (de grootte van) terassen;
Vergunningen voor heiwerkzaamheden (circulaire bouwlawaai);
Een afvalstoffenverordening voor het plaatsen en eventueel scheiden van afval;
Regels voor het parkeren van onder adere auto’s, fietsen en boten;
Regels vvoor het aanplakken van biljetten;
Regels voor het organiseren van evenementen.

Archeologie

Sinds september 2007 is de Wet op de archeologische monumentenzorg (Wamz) van kracht.
Een essentieel uitgangspunt van deze wet is dat het erfgoed in de bodem wordt beschermd.
Gemeenten zijn verplicht om bij vaststelling van bestemmingsplannen rekening te houden met
in de bodem aanwezige of te verwachten archeologische overblijfselen. Bij vaststelling van elk
bestemmingsplan moeten archeologische waarden opgenomen worden op de plankaart, in de
toelichting en in de voorschriften. Ook dient de zorg voor het archeologisch erfgoed ingepast en
meegewogen te worden in MER-plichtige projecten, bouw- en aanlegvergunningen,
ontgrondingen, het vrijstellingsbesluit en de exploitatie.
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Nautische wetgeving

Er is verschillende nautische wetgeving, zoals de Binnenvaartwet, Scheepvaartverkeerswet en
het Binnenvaart Politie Regelement (BPR). Deze wetgeving is vooral kaderstellend en heeft niet
echt een vergunningenstelsel. In deze wetgeving wordt bijvoorbeeld geregeld aan welke eisen
bestuurders van vaartuigen moeten voldoen en welke (voorrangs)regels er gelden op het water.
Voor het varen op de Rijn, Waal of Lek is het Rijnvaartpolitiereglement de wettelijke basis. Op
de Westerschelde geldt het Scheepvaartregelement Westerschelde. Op de Noordzee en het
Waddengebied geld het internationale Zeeaanvaringsreglement.
Gemeentes stellen zelf vaak een ligplaatsverordening op waarin een burger of initiatiefnemer
een vergunning moet aanvragen om met een vaartuig aan te leggen op een bepaalde plaats.

Omgeving

Invoering van de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsvergunning (WABO) is voorzien op
1 januari 2010, een deel van de eerder genoemde vergunningen vallen dan onder de
omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning is een andere benadering van
vergunningaanvraag en –verlening, met één vergunningaanvraag, één loket (provincie of
gemeente), één vergunning en één procedure.
Stelregel van de omgevingsvergunning is dat alle activiteiten die locatiegebonden zijn voor een
ruimtelijk project kunnen in de omgevingsvergunning meegenomen worden.

De omgevingsvergunnig bevat tenminste de Wet ruimtelijke ordening ((tijdelijke) ontheffing
bestemmingsplan), Woningwet (Bouwvergunning), Bouwverordening (Gebruiksvergunning,
sloopvergunning), Wet milieubeheer (Milieuvergunning, Activiteitenbesluit), Monumentenwet,
WVO (indirecte lozingen) en de Pmv- en Apv-vergunningen. Enkele andere vergunningen
kunnen aanhaken, te weten: vergunningen in het kader van Wet op de bodembescherming,
Wet milieugevaarlijke stoffen, Wet geluidhinder, Natuurbeschermingswet en de Flora- en
Faunawet.

Door het samenvoegen van deze vergunningen is binnen de Wabo afgesproken dat het
hoogste bevoegde orgaan tevens de lagere vergunningselementen in haar besluit opneemt. Dat
houdt dus in dat een Provincie en het Rijk mogelijk ook een omgevingsvergunning met een
milieu, bouw en gebruiksproces moet kunnen behandelen. Indien er geen Provinciale- of
Rijksverantwoordelijkheid is, dan behandeld de gemeente de omgevingsvergunning.

Knelpunten

In het onderzoek `Waterrecreatie in de stad, kansen en knelpunten` in 2008 gaven gemeenten
aan dat wet -en regelgeving een belemmering kunnen zijn om waterrecreatieprojecten in de
stad te stimuleren. In het voorgaande hoofdstuk zijn wet -en regelgeving benoemd waar
gemeentes rekening mee moeten houden. Hieronder worden knelpunten benoemd die het
realiseren van een waterrecreatieproject in de weg kunnen staan.

Opgemerkt wordt dat niet alleen de wet -en regelgeving een belemmering kan zijn. Uit
onderstaande tabel blijkt dat voor veel zaken samenwerking tussen verschillende overheden
nodig is. Dit vergt veel overleg tussen deze partijen en kan de realisatie van het
waterrecreatieproject in de weg staan.
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Tabel 0-1 geeft een overzicht van de verschillende wet en regelgeving.

Tabel 0-1 Overzicht van overheden die verantwoordelijk zijn voor de handhaving van verschillende wet en regelgeving.

Aandachtsgebied Wet- en regelgeving Rijk Provincie Waterschap Gemeente

Planologie: het

bestemmingsplan

Wet Ruimtelijke Ordening + + ++

Water Waterwet + + + +

Natuur Flora en Fauna-wet +

Natuurbeschermingswet +

Milieu Wet Milieubeheer + +

Kader Richtlijn Water + + +

Gezondheid Wet Publieke gezondheid +

Zwemwaterrichtlijn + +

Bouw Woningwet (bouwvergunning) +

Vergunning voor ontrekken en lozen van

grondwater

+ + +

Aansluitvergunning riolering +

Grond Onteigeningswet + + + +

Ontgrondingsvergunning + +

Besluit bodemkwaliteit + +

Verkeer Verkeersbesluit + + +

Algemene

Plaatselijke

Verordening

Gemeentewet +

Archeologie Wet op de archeologische

monumentenzorg

+

Nautische wetgeving Binnenvaartwet;

Scheepvaartverkeerswet;

Binnenvaart Politie Regelement (BPR)

+ + +

Omgeving Wet Algemene Bepalingen

Omgevingsvergunning

+ +

Planologie: Het bestemmingsplan
Het bestemmingsplan kan mogelijk in de weg staan om een waterrecreatieproject te realiseren.
Door het nemen van een projectbesluit of door herziening van het bestemmingsplan  kan een
gemeente het project wel realiseren. Hiervoor is overleg met het waterschap nodig. Het rijk en
de provincie hebben bindende inspraak in het (herziene) bestemmingsplan of het projectbesluit.
Bij het nemen van een projectbesluit moet de wijziging binnen een jaar opgenomen worden in
het bestemmingsplan. Dit kan een reden zijn voor een gemeente om het bestemmingsplan
opnieuw op te stellen. Hierdoor kan een initiatief voor waterrecreatie vertraging oplopen.

Water
Als een gemeente een waterrecreatieproject wil realiseren moet zij samenwerken met het
bevoegde gezag. Dit is meestal het waterschap of Rijkswaterstaat. Deze partijen hebben
verschillende belangen, waardoor het realiseren van een waterrecreatieproject lastig kan zijn.

Natuur
Het realiseren van waterrecreatieprojecten in en in de nabijheid van Natura-2000 gebieden is
zeer moeilijk. De activiteiten mogen geen negatieve invloed hebben op het gebied. In de Flora
en Fauna wetgeving worden soorten beschermd, in deze gebieden zijn schadelijke activiteiten
verboden tenzij deze door compenserende maatregelen (binnen het werk of financieel) worden
teniet gedaan.



Waterrecreatie in de stad
35

Milieu
De gemeente en de provincie zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de milieuwetgeving. Hierin
wordt o.a. geluid, lucht en milieubelastende stoffen geregeld. Geluidshinder kan een reden zijn
om een waterrecreatieproject niet of ergens anders te realiseren.
Kenniscentrum Recreatie heeft de gevolgen van de KRW voor waterrecreatie geanalyseerd.
Deze kunnen zowel positief als negatief zijn. De website waar dit document te vinden is is:
http://www.stichtingrecreatie.nl/kicproj.nsf/wwwVwContent/580D5C4597358D29C12573D30037
7256?OpenDocument&contextdocid=C4BB4DC31C7D0EF1C1257359004A9622

Gezondheid
De gemeente is verantwoordelijkheid voor de publieke gezondheidzorg (o.a. GGD). Gemeentes
dienen daarom bij bestuurlijke beslissingen ook aspecten van volksgezondheid te overwegen.
Recreëren bevordert de gezondheid van mensen, het bevordert namelijk sociaal contact en
voorkomt overgewicht.
De gemeente kan door het bieden van recreatiemogelijkheden een bijdrage leveren aan de
gezondheid van haar inwoners. De voorwaarde hierbij is dat de risico’s op onveilig en ongezond
recreëren zoveel mogelijk beperkt worden. Voorbeelden hiervan zijn het voorkomen van
verdrinkingen, blessures en infectieziekten.
De provincie of Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor de microbiologische waterkwaliteit van
het zwemwater op de huidige en toekomstige zwemlocaties. De monitoring van de
zwemwaterkwaliteit wordt vaak uitbesteed aan waterschappen. Als gemeentes
zwemwaterlocaties willen realiseren zullen zij met deze overheden moeten samenwerken.

Bouw
Bij het realiseren van een waterrecreatieproject is vaak een bouwvergunning nodig. Afhankelijk
van de grondwaterstand kan ook een vergunning nodig zijn voor het ontrekken en lozen van
grondwater. Voor aansluiting van de riolering is een aansluitingsvergunning nodig. Deze
vergunningen zullen meestal geen problemen opleveren om een waterrecreatieproject te
starten.

Grond
Als het onteigenen via minnelijke weg niet lukt zal een onteigeningsprocedure gestart moeten
worden. Een onteigeningsprocedure kan 2 tot 3 jaar duren, waardoor een waterrecreatieproject
vertraging op kan lopen.
De ontgrondingsvergunning en het besluit bodemkwaliteit levert meestal geen problemen, mits
de grond niet vervuild is.

Verkeer
Bij grote waterrecreatie-projecten kunnen wijzigingen optreden in de verkeersstromen. Om
overlast te voorkomen zal de gemeente moeten overleggen met de verschillende beheerders
van de desbetreffende wegen.

Algemene Plaatselijke Verordening
Bij het realiseren van projecten dient de gemeente op te letten dat dit gebeurt binnen de regels
van de algemene plaatselijke verordening. Hierbij dient bijvoorbeeld gelet te worden op
openingstijden, geluidshinder, tijdelijke ligplaatsen, verkeersmaatregelen etc.

Archeologie
In de planontwikkeling rondom een waterrecreatieproject moet vroegtijdig rekening wordt
gehouden met archeologisch erfgoed, zodat men hierop kan anticiperen en planvertraging
wordt voorkomen.

http://www.stichtingrecreatie.nl/kicproj.nsf/wwwVwContent/580D5C4597358D29C12573D30037
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Omgeving
De omgevingsvergunning, die waarschijnlijk per 01-01-2010 wordt ingevoerd, is bedoeld om
een groot aantal vergunningen in één procedure af te werken. Hierbij wordt de vergunning
verleend door het hoogste bevoegde orgaan. (rijk, provincie, gemeente). Het doel is dat de
omgevingsvergunning de vergunningsprocedure verkort.
In en rondom een Natura2000 gebied moet de omgevingsvergunning dan verleend worden door
de Provincie. Bij een waterrecreatieproject bij een waterstaatswerk zal de vergunning verleend
moeten worden door het Rijk.
De aanvrager beslist zelf of hij voor een geïntegreerde aanvraag kiest, of ‘deelvergunningen’
aanvraagt voor afzonderlijke toestemmingen. Dit laatste is in een aantal gevallen mogelijk, maar
daarbij verliest hij wel de voordelen van een gecombineerde aanvraag, zoals één procedure en
één besluit. Ook is het mogelijk om één vergunning in twee fasen aan te vragen. Dit kan
bijvoorbeeld handig zijn als een aanvrager eerst zekerheid wil hebben of hij een bepaalde
activiteit wel op een locatie mag uitvoeren. Het blijft dan wel één vergunningaanvraag.
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Bijlage IV: Bronnen van verontreiniging2

Aanleiding

In 2008 is gewerkt aan de ontwikkeling van toekomstbeelden voor een duurzaam stedelijk
waterbeheer als input voor het Nationaal Waterplan. Hierin wordt aangegeven welke
veranderingen en innovaties voor de toekomst wenselijk zijn op het gebied van ‘water in de
stad’. Voor 2040 zijn thema’s voor een duurzame waterstad gekenmerkt. Eén van de thema’s is
´mooi en gezond’. Bij het thema ‘mooi en gezond’ wordt gedacht aan een stad waarin de
inrichting van het watersysteem inclusief de waterketen zorgt voor een kwalitatief hoogwaardige
leefomgeving. Hierbij is de waterkwaliteit van groot belang. In een verkennend onderzoek
(RIONED reeks 13) zijn de relevante emissiebronnen voor stedelijk water in beeld gebracht. Dit
bleken vooral eenden, brood, honden, bladval, neerslag, afspoeling oevers en de riolering te
zijn. Bij dit verkennende onderzoek is de nadruk gelegd op de chemische waterkenmerken,
zoals fosfaat, stikstof en zware metalen. Voor de volksgezondheid zijn echter ook
microbiologische kenmerken van belang. Goede microbiologische parameters en een goede
methodiek voor het bepalen van risico’s voor de volksgezondheid ontbreken. De enige
normering die op dit moment aanwezig is, is die voor zwemwater. Enkele onderzoeken op dit
gebied (zie bijlage 1) wijzen uit dat een eenduidige methodiek om gezondheidsrisico’s in kaart
te brengen gewenst is.
In een samenwerkingsverband met Deltares en kenniscentrum Recreatie wordt een project
uitgevoerd om tot een showcase/handreiking “waterrecreatie in de stad” te komen. Dit gaat om
een (fictieve) stad waarin waterrecreatie geoptimaliseerd wordt. Grontmij is gevraagd door RWS
Waterdienst om een handreiking te maken om stedelijk water te beoordelen op
gezondheidsrisico´s.

Doel

Het doel van dit onderzoek is het maken van een handreiking om stedelijk water te beoordelen
op potentiële gezondheidsrisico’s. Hiervoor is de microbiologische kwaliteit van stedelijk water
in kaart gebracht en zijn microbiologische emissiebronnen in kaart gebracht die het stedelijk
water kunnen verontreinigen. Daarnaast zijn ‘Tips en trucs’ opgesteld die gebruikt kunnen
worden bij de inrichting van gezond stadswater.

2 Deze bijlage is de complete rapportage over bronnen van verontreiniging, die door Grontmij is uitgevoerd. De
rapportage van Grontmij bevat zelf ook bijlages. De bijlages van het Grontmij rapport zijn genummerd als 1,2,3
en 4 terwijl de bijlages van dit eindrapport (dus de complete studie uitgevoerd door Deltares, Kenniscentrum
Recreatie en Grontmij) genummerd zijn met Romeinse nummers.



Waterrecreatie in de stad
38

Leeswijzer

Hoofdstuk 2 beschrijft de methodiek om de gezondheidsrisico´s van stedelijk water in kaart te
brengen, hierbij wordt onder andere ingegaan op de emissiebronnen die het water kunnen
verontreinigen. In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op ´tips en trucs´ om gezondheidsrisico´s als
gevolg van fecale verontreiniging te voorkomen.
Dit rapport bevat verder vier bijlagen. In bijlage 1 wordt informatie gegeven over eerdere
onderzoeken naar gezondheidsrisico’s van stedelijk water. Bijlage 2 behandelt de
literatuurstudie waarbij gezocht is naar richtwaarden van ziekteverwekkers en indicatoren van
fecale verontreiniging in bronnen die het stedelijk water kunnen verontreinigen. Bijlage 3
beschrijft zuiveringsprocessen die gebruikt kunnen worden om micro-organismen in water te
verwijderen. Tot slot geeft bijlage 4 een overzicht van de richtwaarden van ziekteverwekkers en
indicatoren met de daarbij behorende literatuurverwijzing.
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Methodiek om gezondheidsrisico’s van stedelijk water in
kaart te brengen

Stedelijk water kan onder andere verontreinigd zijn met microbiologische ziekteverwekkers,
zoals bacteriën, virussen, protozoa en parasieten. Deze ziekteverwekkers zijn afkomstig van
diverse verontreinigingsbronnen. Voorbeelden van verontreinigingsbronnen zijn riool- of
regenwater-overstorten, vogels, huisdieren of mensen. In bijlage 1 wordt ingegaan op de
ziektes die deze bronnen kunnen veroorzaken.
Figuur 0-1 toont schematisch hoe de mens via water in contact kan komen met microbiologische
verontreinigingen. De buitenste ring toont welke bronnen het water kunnen verontreinigen en de
middelste ring toont de soorten water waar mensen mee in contact kunnen komen.

hergebruik van water

grondwater

drinkwater

oppervlakte-
water

afvalwater

regenwater

recreatiewater

afspoeling
van vuil

gezuiverde lozingen

ongezuiverde lozingen

fauna/
vogels

mensen

huisdieren

boten

boven-
strooms
gebiedspeelwater

Figuur 0-1  Relatie  mens  water  verontreinigingsbronnen

Als mensen in contact komen met microbiologische verontreinigingen kunnen ze ziek worden,
dit hoeft echter niet. Mensen ondervinden pas last van deze ziekteverwekkers als zij daar in
voldoende mate aan worden blootgesteld. Anders gezegd: er is pas een gezondheidsrisico als
er ziekteverwekkers aanwezig zijn (voorwaarde 1) én als mensen daarmee in voldoende mate
in contact komen (voorwaarde 2).
Als het water verontreinigd is en mensen komen er niet mee in contact, dan is er geen
gezondheidsrisico. Andersom, als het water van microbiologische goede kwaliteit is en mensen
komen er mee in contact, dan is er geen gezondheidsrisico.

Voor het analyseren van gezondheidsrisico’s bij een locatie met stedelijk water moeten daarom
twee variabelen in kaart gebracht worden, namelijk:

de aanwezigheid van verontreinigingen;
de mate waarin mensen blootgesteld worden.
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Figuur 0-2 geeft een overzicht van de methodiek om gezondheidsrisico’s van stedelijk water in
kaart te brengen. In dit hoofdstuk wordt in elke paragraaf een stap beschreven.

Figuur 0-2  Methodiek om gezondheidsrisico’s van stedelijk water in kaart te brengen

Water en locatie

Om potentiële gezondheidsrisico’s van stedelijk water in kaart te brengen wordt allereerst een
beschrijving van de locatie en het water gemaakt. Hierbij wordt in kaart gebracht wat er al
bekend is over de locatie en het water. Vragen die hierbij onder andere gesteld kunnen worden
zijn:

Hoe wordt de locatie gebruikt? (marktplein, park, recreatiewater, hondenuitlaatplaats, enz.);
Wat is de oorsprong van het water? (bijvoorbeeld oppervlaktewater of hemelwater);
Hoe vindt de aanvoer van het water plaats?  (bijvoorbeeld circulatie, filtratie, desinfectie,
stagnant, doorstroming);

In literatuur zijn enige richtwaarden voor de microbiologische waterkwaliteit van verschillende
soorten water gevonden. In paragraaf 2.1.1 tot 2.1.4 worden deze verschillende soorten water
getypeerd met behulp van deze richtwaarden. In paragraaf 2.1.5 wordt hiervan een
samenvatting gegeven.
2.2.1 Regenwater
Mensen kunnen in contact komen met regenwater doordat ze nat worden van passerende
auto’s, doordat kinderen spelen in regenwaterplassen of wadi’s of door water op straat.
Regenwater komt bij afstroming in contact met verharde oppervlakken, hierbij wordt het
verontreinigd met vuil en feces van vogels of andere dieren. Foute aansluitingen
(toiletaansluiting op een regenwaterriool) kunnen het regenwater ook microbiologisch
verontreinigen.

1. Water en locatie
Wat is de oorsprong van het water?

Wat is de microbiologische kwaliteit van het water?

2. Verontreinigingen
Welke verontreinigingen zijn aanwezig?

Wat is de oorzaak van deze verontreinigingen?

3. Blootstelling
Worden mensen blootgesteld?

In welke mate worden mensen blootgesteld?

4. Analyse
Zijn er gezondheidsrisico’s?

Hoe groot zijn deze?

5. Evaluatie
Is het nodig om te meten of

maatregelen te nemen?

Ve
ld

be
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In regenwater zijn in het verleden verhoogde concentratie fecale verontreinigingen
aangetroffen, zie tabel 2-1. De ziekteverwekker Campylobacter is o.a. aangetroffen, dit wijst op
een mogelijke verontreiniging door vogels.
2.2.2 Oppervlaktewater
Mensen komen in contact met oppervlaktewater door te zwemmen in of door te recreëren op of
langs het water. Oppervlaktewater is regelmatig minder fecaal verontreinigd dan van verhard
oppervlak afstromend regenwater, zie tabel 2-1. De fecale verontreiniging kan per locatie sterk
verschillen. In oppervlaktewater zijn ook verschillende ziekteverwekkers aangetroffen, deze zijn
mogelijk afkomstig van ongezuiverde lozingen van huishoudwater of hemelwater en
huishoudelijk afvalwater van woonboten, recreatievaart en niet op de riolering aangesloten
woningen.
2.2.3 Grondwater
Grondwater is meestal microbiologisch veilig. Dit wordt onder andere veroorzaakt door de lange
verblijftijd van het water waardoor fecale micro-organismen afsterven. Daarnaast worden de
micro-organismen door geabsorbeerd aan gronddeeltjes. Grondwater wordt daarom ook vaak
gebruikt voor de productie van drinkwater. Verontreiniging van grondwater kan bijvoorbeeld
plaatsvinden door lekkende riolering. Gegevens over microbiologische verontreinigingen in
grondwater zijn nauwelijks beschikbaar.
2.2.4 Speelwater
Onder speelwater in de stad wordt het water in het stedelijk gebied verstaan wat bedoeld is om
mee te spelen. Een goed voorbeeld hiervan zijn bedriegertjes. In het onderzoek
‘volksgezondheid en water in het stedelijk gebied’ (de Man et al., 2009) zijn enkele metingen
verricht bij speelwater. Hierbij werden regelmatig fecale verontreinigingen aangetroffen op
locaties waar water gecirculeerd werd. Op locaties waar drinkwater zonder circulatie gebruikt
wordt werden geen verontreinigingen aangetroffen.
2.2.5 Samenvatting
De microbiologische kwaliteit van het water kan gemeten worden. Als er geen metingen
aanwezig zijn kunnen hiervoor richtwaarden gebruikt worden.
Tabel 0-1 geeft een overzicht van de in literatuur bekende richtwaarden voor de
microbiologische kwaliteit van verschillende soorten water. In bijlage 2 worden deze gegevens
uitgebreid toegelicht.

Tabel 0-1 Ziekteverwekkers en indicatoren voor verschillende soorten water (referenties, zie bijlage 4)

Afstromend

regenwater

Oppervlaktewater Grondwater Speelwater

E. coli (kve/l) 103
-105 102 – 104 0,4 0-4000

intestinale enterococcen

(kve/l)

103
-105 102 – 104

0-16000

Campylobacter (MWA/l) 40 2-20

Cryptosporidium (n/l) - 0-34

Giardia (n/l) - 0-94

norovirus (n/l) 100 - 103

rotavirus (n/l) 101 - 103

- verwaarloosbaar, kve=kolonievormende eenheden, MWA = meest waarschijnlijk aantal, n = aantal

Verontreinigingen

Bij het in kaart brengen van gezondheidsrisico’s van stedelijk water is het nodig om te weten
welke bronnen het water verontreinigen en hoe groot deze verontreinigingen zijn.
Dit is nodig om te weten hoe de microbiologische waterkwaliteit (paragraaf 2.1) tot stand komt
(en wat er nodig is om deze kwaliteit te verbeteren).
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Welke ziekteverwekkers aanwezig zijn wordt bepaald door de bronnen die het water
verontreinigen. Bijlage 1B noemt ziektes die gerelateerd zijn aan water. Hierbij is een
onderverdeling gemaakt in ziektes die gerelateerd zijn aan:

Fecaal verontreinigd water (bijvoorbeeld maag-darmklachten, de ziekte van Weil of polio);
Water/aërosolen (bijvoorbeeld de veteranenziekte als gevolg van Legionella);
Klein ongedierte (bijvoorbeeld de ziekte van Lyme);
Vochtige grond (bijvoorbeeld Toxoplasmose);
Dierlijk contact (bijvoorbeeld Qkoorts of hondsdolheid);
Intoxinaties (bijvoorbeeld als gevolg van blauwalgen);

Op een locatie zijn vaak meerdere verontreinigingsbronnen aanwezig. Daarbij komt dat
verontreinigingsbronnen per locatie verschillen en moeilijk voorspelbaar zijn. Ter illustratie
worden enkele voorbeelden genoemd:

Een schoonmaakdienst spuit het straatoppervlak schoon waarbij straatvuil en feces van
vogels, honden en andere dieren in het watersysteem van bijvoorbeeld bedriegertjes terecht
komen; (bedriegertjes zijn kleine fonteintjes in het straatbeeld die wisselend aan en uit gaan)
Tijdens een festival kunnen watersystemen verontreinigd worden met o.a. bier, braaksel en
urine;
Tijdens de markt kan afval of afvalwater van marktkramen in het watersysteem van
bijvoorbeeld fonteinen of bedriegertjes terecht komen.

Het vinden van de verontreinigingsbronnen kan gedaan worden met behulp van een bezoek
aan de locatie. Tijdens een veldbezoek kan het gebruik van een locatie met
passanten/bezoekers besproken worden, en kan onderzocht worden of het beeld dat is
verkregen uit de locatiebeschrijving (paragraaf 2.1) overeen komt met de werkelijkheid.

Vragen die tijdens het veldbezoek gesteld kunnen worden zijn:
Zijn er vogels en/of dieren aanwezig? (zo ja: welke en hoeveel)
Is de locatie schoon? (hondenpoep, vogelpoep, zwerfvuil?)
Hoe ziet het water eruit? (troebel, helder, algen?)
Wat is de temperatuur van het water?
Hoe ziet het/de eventuele helofytenveld/circulatietank/zuiveringsunit er uit?
Is er slib aanwezig op de locatie?

Bijlage 2 gaat specifiek in op microbiologische verontreinigingsbronnen die op een locatie
aanwezig kunnen zijn. In deze bijlage worden richtwaarden gegeven die deze
verontreinigingsbronnen typeren. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen:

Ongezuiverde lozingen (afvalwater vanaf huishoudens/woonboten, overstorten na hevige
regenval etc.)
Gezuiverde lozingen (RWZI)
Fauna (eenden, meeuwen, ganzen, duiven, runderen, varkens, paarden, etc.)
Huisdieren (honden, katten)

Met behulp van de richtwaarden in bijlage 2 is het mogelijk om de oorzaak van de fecale
verontreiniging te achterhalen.
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Blootstelling

Mensen kunnen blootgesteld worden aan ziekteverwekkers in het water via:
Inslikken (bijvoorbeeld tijdens zwemmen of spelen met water);
Inademen (bijvoorbeeld van waternevel van een fontein);
Via de huid  (bijvoorbeeld zwemmersjeuk na zwemmen);
Via vectoren (bijvoorbeeld een rat die de ziekte van Weil kan overdragen via urine);

Een knelpunt bij het inventariseren en karakteriseren van blootstelling is dat het moeilijk is om
in te schatten hoeveel water iemand inslikt of inademt.
Daarnaast is alleen over blootstelling via inslikken enige
informatie bekend waarmee gezondheidsrisico’s
gekwantificeerd kunnen worden.

In deze methodiek wordt alleen ingegaan op
gezondheidsrisico’s als gevolg van fecale verontreiniging.
Hierbij is vooral blootstelling via inslikken en inademen van
belang. Om deze blootstelling in kaart te brengen moeten tijdens het bezoek van de locatie de
volgende vragen beantwoord worden:

Hoe worden mensen blootgesteld? (via inslikken, inademen)
Waar worden mensen blootgesteld? (bushalte, terras, fietsroute)
Wanneer worden mensen blootgesteld? (mooi weer, bij wind of bij regen?)
Hoelang duurt de blootstelling?
Hoeveel water krijgen mensen binnen? (Zie kader met blootstellingsvolumes.)
Hoe gaan mensen om met de locatie/het water? (zie bijvoorbeeld Figuur 0-3)

Figuur 0-3  Fontein Hofplein te Rotterdam, tijdens een festival kan de blootstelling (veel) hoger zijn  dan
normaliter het geval is

Analyse

De aanwezigheid van fecale verontreiniging wordt aangetoond door het meten van de
aanwezigheid van indicatoren (E. coli en intestinale enterococcen) en/of ziekteverwekkers. De
concentratie van de verontreiniging wordt aangeduid in [aantal/ml] Als blootstelling via inslikken
of inademen verloopt, kan dit gemeten worden in [ml].
Hieruit is vervolgens het [aantal] indicatoren/ziekteverwekkers te berekenen waaraan iemand
wordt blootgesteld, dit wordt gedaan met de volgende formule:

[Aantal]=Concentratie ziekteverwekkers in water [aantal/ml] * blootstelling [ml]

0.1 ml     = druppel
5 ml     = theelepel
15 ml    = eetlepel
35 ml     = borrelglaasje
125 ml    = koffiekopje
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Met behulp van het aantal ziekteverwekkers dat een mens binnen krijgt is het gezondheidsrisico
op maag-darmklachten te berekenen. Daarbij is het inademen van ziekteverwekkers
infectieuzer dan het inslikken van ziekteverwekkers. Bij inademen worden ziekteverwekkers
namelijk niet gedood/verzwakt door een pH-schok in de maag.

Afhankelijk van de vorm van recreatie zullen mensen in meer of mindere mate worden
blootgesteld. Op dit moment zijn alleen richtgetallen bekend voor de blootstelling bij zwemmen.
Hierbij wordt aangenomen dat de blootstelling via inslikken 10 ml bedraagt. Bij de
zwemwatermethodiek is het dus niet nodig om de blootstelling apart in kaart te brengen en kan
volstaan worden met het in kaart brengen van indicatoren.
Bij andere vormen van recreatie, zoals kanoën of met water spelen, zijn geen richtgetallen voor
blootstelling bekend. Hierbij moet de manier waarop de blootstelling plaatsvindt en de
hoeveelheid van blootstelling apart geschat worden. Alleen dan is het mogelijk om het
gezondheidsrisico in te schatten.

De vorm van de gezondheidsrisico analyse is afhankelijk van de beschikbare informatie. In deze
handreiking wordt alleen ingegaan op gezondheidsrisico’s bij blootstelling via inslikken en
inademen.
De volgende soorten gezondheidsrisicoanalyses worden in deze handreiking onderscheiden:

Semikwantitatieve gezondheidsrisicoanalyse;
Gezondheidsrisicoanalyse op basis van indicatoren voor fecale verontreiniging;
Gezondheidsrisicoanalyse op basis van ziekteverwekkers;

Deze analyses worden in de volgende paragrafen besproken.
2.4.1 Semikwantitatieve gezondheidsrisicoanalyse
Als er geen meetgegevens aanwezig zijn kan op basis van de inventarisatie van
verontreinigingsbronnen toch een inschatting gemaakt worden van welke ziekteverwekkers
aanwezig zijn.
Op basis van expert judgement kan hiermee kwalitatief het risico op bepaalde ziektes ingeschat
worden.
Deze methode wordt een semikwantitatieve gezondheidsrisicoanalyse genoemd en is voor
verschillende watersystemen toegepast in het rapport ‘Volksgezondheid en water in de stad’
(RIZA, 2002). Ter illustratie is Figuur 0-4 uit dit rapport overgenomen. Met deze methode kan
inzicht worden verkregen in de mogelijke gezondheidsrisico’s op een locatie.

Figuur 0-4  Kans op verhoogd gezondheidsrisico voor verschillende locaties

2.4.2 Gezondheidsrisicoanalyse op basis van indicatoren van fecale verontreiniging
Als concentraties E. coli en intestinale enterococcen bekend zijn dan kan het gezondheidsrisico
geschat worden op basis van de zwemwaterstudies (zie paragraaf 2.3). Deze studies zijn
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momenteel het meest realistische referentiemiddel wat beschikbaar is om de
gezondheidsrisico’s van stedelijk water in te schatten.
Uit de zwemwaterstudies blijkt dat bij inname van circa 10 ml goedgekeurd zwemwater het
gemiddelde gezondheidsrisico 3-5% bedraagt. Bij slechte zwemwaterkwaliteit is het
gezondheidsrisico groter dan 11%, voor dit water geldt een zwemverbod.
Stedelijk water kan beoordeeld worden op basis van de zwemwaterstudies. Bij het inslikken van
meer dan 100 kve E. coli is het gezondheidsrisico groter dan 11%. Met behulp van de
concentratie E. coli in het stadswater en een schatting van de blootstelling kan berekend
worden of het gezondheidsrisico voor de desbetreffende locatie groter of kleiner dan 11% is.
Deze methode is gebruikt in het rapport ‘Volksgezondheid en water in het stedelijk gebied’, (de
Man et al, 2009a)
2.4.3 Gezondheidsrisicoanalyse op basis van ziekteverwekkers
Microbiologische parameters E. coli en intestinale enterococcen geven een indicatie van fecale
verontreiniging. Met deze parameters is het echter niet mogelijk om de kans op een infectie te
bepalen, dit is wel mogelijk indien het aantal ziekteverwekkende micro-organismen in het water
bekend is. De relatie tussen het innemen van het aantal ziekteverwekkende micro-organismen
en de mogelijke gevolgen kan beschreven worden met behulp van een dosis-respons relatie.
Zie ook bijlage 1D.
Hoe groter het aantal ziekteverwekkende micro-organismen, hoe groter de kans is dat ziekte
optreedt. Een dosisrespons model beschrijft de relatie tussen het aantal ingenomen
ziekteverwekkers ( ) en de kans op infectie Pinf die hiervan het gevolg is. Tabel 2-2 geeft de
verschillende dosisrespons modellen voor verschillende soorten ziekteverwekkers.
Deze dosisrespons relaties zijn gebruikt in het rapport ‘Ziek van water op straat’ om het
gezondheidsrisico bij wateroverlast te schatten. (de Man et al, 2009b)

Tabel 0-2 Dosisrespons relaties voor verschillende soorten ziekteverwekkers (Teunis, 1996)

Evaluatie

Op basis van de resultaten van de gezondheidsrisicoanalyse kan besloten worden om (extra) te
gaan meten of om direct maatregelen te treffen. Beide acties worden in deze paragraaf
besproken.
2.5.1 Meten

Indicatoren
Door het meten van indicatoren (E. coli en intestinale enterococcen) kan de fecale
verontreiniging (de aanwezigheid van ziektverwekkers en emissiebronnen) van het water in
kaart gebracht worden. Deze gegevens kunnen gebruikt worden om te zien of er een bepaalde
trend zichtbaar is die wijst op:

invloed van weersomstandigheden, bijvoorbeeld indien overschrijdingen of verhogingen
altijd optreden na hevige neerslag;
een relatie met bepaalde bronnen, bijvoorbeeld wanneer alleen hoge waarden gevonden
worden bij een hoge recreatiedruk;

Organisme Model R

Campylobacter
11infP

0.0145 7.589

Giardia reP 1inf
0.0199

Cryptosporidium reP 1inf
0.00401

Rotavirus
11infP

0.253 0.422
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een relatie met een bepaalde periode in het jaar waarop verhogingen plaatsvinden;
verhogingen kunnen van jaar tot jaar plaatsvinden op verschillende tijdstippen, maar ze
kunnen ook altijd in dezelfde periode plaatsvinden

Ziekteverwekkers
Door het meten van ziekteverwekkers kunnen specifieke bronnen in kaart worden gebracht en
kan het gezondheidsrisico nader gespecificeerd worden. Campylobacter en Salmonella zijn
bijvoorbeeld ziekteverwekkers die vaak voorkomen in de feces van vogels. Afhankelijk van de
locatie en de verwachte verontreinigingsbronnen zal gekozen moeten worden welke
ziekteverwekkers gemeten kunnen worden. Dit zal veelal gebeuren op basis van expert
judgement.

Temperatuur
Temperatuurmetingen kunnen informatie geven over de opwarming van het watersysteem.
Hogere temperaturen kunnen een verhoogd risico vormen, bijvoorbeeld m.b.t. Legionella.
2.5.2 Maatregelen
Uit de gezondheidsrisicoanalyse volgen verontreinigingsbronnen en blootstellingroutes die de
volksgezondheid kunnen bedreigen. Door het nemen van maatregelen kan voorkomen worden
dat emissiebronnen het water (fecaal) verontreinigen of dat mensen (on)bewust blootgesteld
worden aan het water. In hoofdstuk 3 worden maatregelen besproken om gezondheidsrisico’s
te voorkomen.
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Tips en Trucs

Inleiding

Als er gezondheidsrisico’s aanwezig zijn kunnen deze op drie manieren beperkt worden:
1. De verontreinigingsbron wegnemen;
2. De blootstelling beperken;
3. Afsterving ziekeverwekkers bevorderen.
In dit hoofdstuk worden tips en trucs besproken die microbiologische verontreiniging van water
kunnen voorkomen of waarbij voorkomen wordt dat mensen (on)bewust worden blootgesteld
aan de potentiële gevaren van stedelijk water.

Algemene maatregelen om gezondheidsrisico’s te beperken

Hygiëne;
Aandacht voor een goede hygiëne en de juiste omgang met afval. Hierdoor kunnen de
microbiologische verontreinigingen van watersystemen beperkt worden. Hierbij kan gedacht
worden aan voldoende prullenbakken langs het watersysteem, vogelpoep ruimen en een
opruimplicht voor hondenpoep. Niet spelen of in aanraking komen met water op straat na
heftige bui.
Voorlichting;
Goede voorlichting om mensen bewust te maken dat water gezondheidsrisico’s met zich
mee kan brengen. Micro-organismen afkomstig uit emissiebronnen (dier/vogel/mens)
kunnen ziekte veroorzaken. Door voorlichting wordt voorkomen dat mensen zichzelf in
grotere mate dan nodig blootstellen. Daarnaast kan duidelijk worden gemaakt hoe men zelf
bijdraagt aan verontreiniging van het water en hoe dit beperkt kan worden.
Voorkom stilstaand water;
In stilstaand water is het effect van een verontreiniging vaak sterker dan in een doorstroomd
watersysteem, omdat een verontreiniging daar kan blijven ‘hangen’. Tegelijkertijd is
stilstaand water een aantrekkelijke speelplaats voor kinderen, wat extra gezondheidsrisico’s
met zich meebrengt.
Voorkom foute aansluitingen;
Foute aansluitingen (huisaansluitingen van toiletten op afvoer van regenwater) zijn een bron
van fecale verontreiniging en kan de waterkwaliteit negatief beïnvloeden.
Voorkom ongezuiverde lozingen;
Geen hemelwateruitlaten en/of gemengde overstorten op locaties waar mensen worden
blootgesteld aan water (zwemplek, visvijver, fontein, enz.). Uit het onderzoek
‘Volksgezondheid en water in het stedelijk gebied’ (de Man et al, 2009) blijkt dat de fecale
verontreiniging van gemengde overstorten en hemelwateruitlaten zeer hoog kan zijn.
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Figuur 0-1  Vogels zijn een belangrijke bron van fecale verontreiniging
Instellen voederverbod;
Watervogels en andere dieren zijn een belangrijke bron van verontreiniging van water. Een
voederverbod kan ervoor zorgen dat vogels of andere dieren de zwemplek niet fecaal
verontreinigen.
Functiescheiding in watersystemen;
Een natuurgebied kan moeilijk samengaan met recreatiewater. Bij een natuurgebied zijn
vaak verschillende soorten vogels en diersoorten aanwezig. Deze kunnen het water
microbiologisch verontreinigen en ongeschikt maken voor zwemmen/recreëren. Denk goed
na of combinatie van functies mogelijk is.

De microbiologische waterkwaliteit kan verontreinigd zijn door veel verschillende
ziekteverwekkers (bijvoorbeeld Campylobacter, Salmonella, Cryptosporidium, Legionella),. Het
is tijdrovend en duur om deze allemaal altijd te meten. Daarom wordt aanbevolen om de
concentraties van de indicatoren voor fecale verontreiniging (E. coli en intestinale enterococcen)
te bepalen en afhankelijk van de te verwachten verontreinigingsbronnen eventueel specifieke
ziekteverwekkers. Hierdoor kan bepaald worden of de genoemde maatregelen effectief zijn.
Elke locatie met stedelijk water is uniek en daarom zal altijd locatiespecifiek onderzoek moet
worden verricht naar mogelijke bronnen en routes die gezondheidsrisico’s veroorzaken. Op
basis van een dergelijke analyse is het vervolgens mogelijk om nadere maatregelen te bepalen
die gezondheidsrisico’s kunnen beperken. In de volgende paragraaf worden specifieke
maatregelen genoemd voor verschillende locaties.

Specifieke maatregelen om gezondheidsrisico’s te beperken

3.3.1 Oppervlaktewater
Recreatief gebruik van oppervlaktewater leidt tot intensief (huid)contact met het water en de
kans op onbedoeld inslikken van het water wordt daardoor verhoogd. Hierdoor kunnen infecties
ontstaan die gerelateerd zijn aan fecaal verontreinigd water of aan dierlijk contact, zie Figuur 0-2
in bijlage 1. Ook kunnen vergiftigingen ontstaan als gevolg van blauwalgen.

Conclusie:
Oppervlaktewater wordt vaak gebruikt om te recreëren, dit kan gezondheidsrisico’s met zich
meebrengen. Voor maatregelen om deze gezondheidsrisico’s te beperken wordt verwezen naar
paragraaf 3.2.
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Figuur 0-2  Betuwestrand te Beesd

3.3.2 Infiltratievelden
Een infiltratieveld, wordt gebruikt om regenwater tijdelijk te bergen en te laten infiltreren in de
grond. Als infiltratievelden vol staan met water kunnen deze gebruikt worden als
waterspeelplaats, zie Figuur 0-3. Infiltratievelden kunnen een gevaar zijn voor de
volksgezondheid:
 Een infiltratieveld wordt verontreinigd met zwerfvuil en honden/vogelpoep. Hierdoor bestaat

kans op infecties en vergiftigingen, zie Figuur 0-2 in bijlage 1.
 Uit het onderzoek ‘Volksgezondheid en water in het stedelijk gebied’ blijkt dat dit water (in

alle 6 metingen) zeer verontreinigd was met fecaliën.

Figuur 0-3  Krantenartikel uit SPITS 30 juni 2009: Spelende kinderen in een wadi

Conclusie:
Infiltratievelden worden bij droog en nat weer gebruikt om te recreëren. De fecale
verontreiniging van het water op een infiltratieveld is zeer hoog. Hierdoor is er een reële kans op
infecties die gerelateerd zijn aan water of aan dierlijk contact.
Fecale verontreiniging kan beperkt worden door foute aansluitingen op te sporen en een goed
hondenpoep beleid te voeren. Blootstelling kan beperkt worden door mensen bewust te maken
dat dit water fecaal verontreinigd is. Daarnaast wordt verwezen naar andere algemene
maatregelen uit paragraaf 3.2.
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3.3.3 Speelwater
Een voorbeeld van speelwater zijn bedriegertjes, pierenbaden etc. Op deze locaties wordt vaak
oppervlaktewater, regenwater of drinkwater gecirculeerd of voor langere tijd gebruikt.

Figuur 0-4  Speelwaterlocaties

Speelwater-locaties kunnen een gevaar zijn voor de volksgezondheid:
Water in pierebaden kan verontreinigd worden door feces van vogels, dieren en kinderen
(indien oppervlaktewater gebruikt wordt: ook riolering gerelateerde bronnen). Hierdoor
kunnen infecties ontstaan die gerelateerd zijn aan fecaal verontreinigd water of aan dierlijk
contact, zie Figuur 0-2 in bijlage 1.
Bij circulatiesystemen geldt dat opwarming een toegevoegd risico betekent. Hierdoor is er
een grotere kans op besmetting met Legionella.
Het water van bedriegertjes kan verontreinigd worden door zwerfvuil en feces van vogels
en/of dieren. Deze verontreiniging kan bij regen afstromen richting het waterreservoir van
bedriegertjes. Er zijn ook voorbeelden bekend waarbij het water van bedriegertjes
verontreinigd wordt door evenementen of het schoonspuiten van de straat. Hierdoor kunnen
infecties ontstaan die gerelateerd zijn aan fecaal verontreinigd water of aan dierlijk contact,
zie Figuur 0-2 in bijlage 1.

Conclusie:
Speelwater-locaties worden specifiek aangelegd om recreatie te bevorderen. De
microbiologische waterkwaliteit kan een gevaar vormen voor de gezondheid van volwassenen
en kinderen.
Gezondheidsrisico’s kunnen worden beperkt door:

Desinfectie (zie bijlage 3);
Temperatuurbeheersing: Door een temperatuur lager dan 20º C wordt groei van Legionella
voorkomen;
Voorkom dat dieren/vogels rondom deze locaties aanwezig zijn.
Voorkom dat andere verontreinigingsbronnen deze locaties vervuilen
Andere algemene maatregelen uit paragraaf 3.2.

3.3.4 Fonteinen
Fonteinen, zie Figuur 0-5, worden vaak geplaatst om ‘mooi water’ te creëren en/of om de
waterkwaliteit te verbeteren door zuurstof in het water te brengen.
Fonteinen kunnen een gevaar zijn voor de volksgezondheid. Door waterverneveling komen
mensen in contact met aërosolen. Hierdoor bestaat een geringe tot reële kans op via aërosolen
overgebrachte infecties, bijvoorbeeld de veteranenziekte als gevolg van Legionella.
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Conclusie:
Fonteinen worden geplaatst om ‘mooi water’ te creëren en/of om de waterkwaliteit te
verbeteren. De waterverneveling bij fonteinen kan voor gezondheidsrisico’s zorgen doordat
mensen besmette aërosolen inademen. Gezondheidsrisico’s kunnen beperkt worden door:

Desinfectie (zie bijlage 3;)
Door een temperatuur lager dan 20º C wordt groei van Legionella voorkomen;
Blootstelling te beperken door de fontein op grote afstand te plaatsen van voorbijgangers of
door de fontein lager te laten sproeien, zodat de verneveling minder ver komt.
Andere algemene maatregelen uit paragraaf 3.2.

Figuur 0-5  Eenden voeren nabij een fontein
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Bijlage 1

A. Inleiding
Water is aantrekkelijk en wordt daarom steeds vaker geïntegreerd in het stedelijk gebied. De
motivatie om water terug te brengen in de stad is de gedachte dat water de leefomgeving
aantrekkelijker maakt en een positieve invloed heeft op mensen. Ander motivaties om water te
integreren in het stedelijk gebied is verkoeling en waterberging.
Voorbeelden van stedelijk water zijn:

recreatiewater/zwemwater(zie Figuur 0-1F);
kunstwerken met hemelwater (zie Figuur 0-1E);
speelvijvers of speeltoestellen met water (zie Figuur 0-1CD);
wijk/straat met wateroverlast;
een wijk waar regenwater afgekoppeld wordt van het rioolstelsel bv via een wadi (zie Figuur
0-1A);
bovengrondse afvoer van hemelwater;
wijk met een verbeterd gemengd stelsel en overstortvoorziening;
woningen aan water (zie Figuur 0-1 BG);
helofytenvelden;

Figuur 0-1  Voorbeelden van stedelijk water

De volgende paragrafen geven een overzicht van de onderzoeken naar de microbiologische
waterkwaliteit en de daarbij behorende gezondheidsrisico’s van stadswater.
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B. Volksgezondheid en water in de stad
In de RIZA-Grontmij-studie “Volksgezondheid en water in de stad” (2002) is een begin gemaakt
met het in kaart brengen van de potentiële risico’s van Water in de stad. In dit rapport is o.a.
een lijst opgenomen met potentiële ziektes die gerelateerd zijn aan water. Figuur 0-2 geeft een
overzicht van deze lijst.

Fecaal verontreinigd water Water/aerosolen Vochtige grond

Amoebiase Cholera Larva migrans

Giardiase Zwemmerseczeem Tetanus

Cryptosporidiose Amoebiasis Mycosen

Cyclospora infectie Veteranenziekte Aarsmaden

Shigellose Zwembadgranuloom Trombiodiose

Salmonellose Blauwiervergiftiging Toxoplasmose

Campylobacetriose Botulisme

Yersiniose Looporen

Listeriose

Hepatitis Klein ongedierte Dierlijk contact

Polio Anafylaxie Chlamydia infecties

Virale gastro-enteritis Pollinose Rattenbeetziekte

Ziekte van Weil Conacteczeem Qkoorts

Reizigersdiaree Binnenmilieu allergie Hantaan

Vectorinfecties Tuberculose

Intoxinaties Ziekte van Lyme Echinoccose

Vergiftigingen Acariase Cryptococcose

Natuurlijke toxinen Malaria Rabies

Chemische verontreiniging

 Figuur 0-2  Aan water gerelateerde gevaren die de volksgezondheid kunnen bedreigen

De aanwezigheid van ziekteverwekkende micro-organismen hoeft geen consequenties te
hebben voor de mens. De mate waarin mensen last ondervinden van een gevaar is namelijk
gerelateerd aan de mate waarin zij worden blootgesteld. Blootstelling kan op de volgende
manieren plaatsvinden:

via inslikken van water;
via inademen van waternevel;
via contact met huid;
via vectoren zoals teken, muggen of ratten;

De conclusie van het onderzoek is dat het wenselijk is om gevaren in kaart te brengen op
locaties waar mensen bewust of onbewust via water kunnen worden blootgesteld. Een
locatiespecifieke risicoanalyse door experts is noodzakelijk om risico’s in een concrete situatie
te kunnen inschatten.

C. Epidemiologische studies naar gezondheidsrisico’s van zwemwater
Uit omvangrijke epidemiologische studies die zijn uitgevoerd in Nederland, Engeland en
Duitsland is gebleken dat de microbiologische parameters E. coli  en intestinale enterococcen
goede indicatoren zijn van de fecale verontreiniging van water. (Kay et al., 1994; Fleisher et al.,
1996; Van Asperen et al., 1998; Wiedenmann et al., 2002).
Als mensen worden blootgesteld aan een fecale verontreiniging kunnen gezondheidsklachten
ontstaan. Deze kunnen worden veroorzaakt door ziekteverwekkende micro-organismen zoals
pathogene bacteriën, protozoa of virussen, (zie Figuur 0-2). Op basis van bovenstaande studies
is bepaald wat de kans is op maag-darmklachten bij blootstelling aan fecale verontreiniging in
zwemwater. Een kanttekening bij deze studie is dat de norm alleen gebaseerd is op het



inslikken van water en dat alleen met fecale indicatoren wordt gerekend. Andere
besmettingsroutes (inademen, via de huid, via vectoren) en ziekteverwekkers zijn in deze norm
niet meegenomen.

D. Dosis-effect relatie voor ziekteverwekkers
Teunis (1996) heeft onderzoek verricht naar de dosis-effect relaties voor verschillende
soortenziekteverwekkers. Hierbij zijn ziekteverwekkers die gastro-enteritis veroorzaken aan
proefpersonen toegediend. Op basis van deze gegevens is een kwantitatieve relatie vastgesteld
tussen de ingenomen dosis ziekteverwekkende micro-organismen en het risico op infectie. De
dosis-effect-relaties kunnen worden gebruikt bij het berekenen van het risico op infectie bij
inname van water of voedsel wat besmet is met ziekteverwekkers.

E. Normen en richtlijnen
Voor het water van ‘water in de stad’-locaties zijn geen (inter)nationale normen beschikbaar met
betrekking tot de microbiologische waterkwaliteit. Er zijn wel microbiologische normen voor
andere soorten water, namelijk drinkwater en zwemwater.
De zwemwaterrichtlijn (2006/7/EG) is gebaseerd op de epidemiologische studies van Kay et al,
Fleisher et al, Van Asperen et al, en Wiedenmann et al., (zie bijlage 1C). De zwemwaterrichtlijn
geeft normen voor E. coli en intestinale enterococcen. Op basis hiervan wordt het zwemwater
ingedeeld in de kwaliteitsklassen ‘uitstekend’, ‘goed’, ‘aanvaardbaar’ en ‘slecht’. De richtlijn is
een politieke afweging tussen wat praktisch haalbaar is en wat gezondheidstechnisch wenselijk
is. Bij zwemmen in goedgekeurd zwemwater bedraagt het gezondheidsrisico 3-5%. Bij slechte
zwemwaterkwaliteit is het gezondheidsrisico 11%, hierbij geldt een zwemverbod.

Grontmij heeft in 2005 in opdracht van het RIZA een handreiking gemaakt voor het opstellen
van een zwemwaterprofiel. Dit heeft geleid tot een routekaart (zie Figuur 0-3) welke voor het
opstellen van de zwemwaterprofielen gebruikt wordt. Deze aanpak volgens de routekaart
resulteert in een algemeen beeld van de zwemwaterlocatie, zijn omgeving en de mogelijke
bronnen, met een indicatie van de grootte van bijdrage van deze bronnen op de waterkwaliteit
in het zwemater. Voor alle officiële zwemwaterlocaties in Nederland zijn inmiddels
zwemwaterprofielen opgesteld.

Figuur 0-3  Handreiking zwemwater

Een andere norm waarin eisen worden gesteld aan de microbiologische waterkwaliteit is het
waterleidingbesluit. Hierin wordt gesteld dat drinkwater moet voldoen aan het 10-4 infectierisico
voor ziekteverwekkers, dit betekent dan 1 op de 10000 mensen geïnfecteerd mag worden.
Hierbij wordt ervan uitgegaan dan 1 op de 10 mensen daadwerkelijk ziek wordt, de kans om
ziek te worden van drinkwater is dan 0,001%.



F. Ziek van ‘water op straat’
Grontmij heeft voor Rioned onderzoek gedaan naar de gezondheidsrisico’s van water op straat.
Met behulp van literatuuronderzoek is de microbiologische waterkwaliteit in kaart gebracht en is
een schatting gemaakt van de blootstelling.
Hieruit bleek dat het gezondheidsrisico bij het in contact komen met water op straat
waarschijnlijk groter is dan 11%.

G. Volksgezondheid en water in het stedelijk gebied
In het pilot-project ‘Volksgezondheid en water in het stedelijk gebied’ is onderzoek gedaan naar
de mogelijke gezondheidsrisico’s bij verschillende soorten stadswater. Hierbij zijn metingen
verricht naar de microbiologische waterkwaliteit.
Uit het onderzoek is gebleken dat het water in infiltratievelden en wadi’s zodanig fecaal
verontreinigd was dat bij spelen met dit water de kans groter dan 11 % was om ziek te worden.
Daarnaast bleek uit de metingen dat er gezondheidsrisico’s aanwezig kunnen zijn bij speelwater
(bedriegertjes, fonteintjes) en recreatiewater.
De conclusie van dit pilot-onderzoek is dat er gezondheidsrisico’s aanwezig kunnen zijn bij
water in de stad en dat het noodzakelijk is om hierover na te denken bij het ontwerp en beheer
van het water.



Bijlage 2

Een overzicht van de in literatuur beschikbare gegevens en het bijbehorende referenties
is gegeven in bijlage 4.

A. Ongezuiverde lozingen
Lozingen vanuit een rioolstelsel zijn een microbiologische emissiebron. Voorbeelden van deze
lozingen zijn:

Ongezuiverd afvalwater van huishoudens wat via een overstort op oppervlaktewater
terecht komt, bijvoorbeeld bij een storing van een gemaal;
Overstort na (hevige) regenval vanuit gemengd stelsel op oppervlaktewater;
Water op straat na hevige regenval, zie Tabel A;
Overstort vanuit een (verbeterd) gescheiden stelsel, waar foute aansluitingen het water
extra microbiologisch kunnen verontreinigen;
Ongezuiverd afvalwater van woonboten, recreatievaart en niet op het riool aangesloten
woningen;

Figuur 0-4  Afvalwater op straat na hevige regenval

Tabel A Ziekteverwekkers en indicatoren voor ongezuiverde lozingen
Ziekteverwekker Ongezuiverd

afvalwater
huishoudens

Water

op straat

Overstort vanuit

Gemengd stelsel

Overstort vanuit

gescheiden stelsel

E. coli (kve/l) 107-108 103 - 106 106 103 - 105

Intestinale enterococcen

(kve/l)

106 -107 103 - 105 105 103 - 105

Campylobacter (MWA/l) 102 -104 100 – 101 100 – 101

Cryptosporidium (n/l) 101-103

Giardia (n/l) 102-104

Aeromonas (n/l) 109-1011 102-105 102-105

Norovirus (n/l) 103 -106

Enterovirus (n/l) 102

Rotavirus (n/l) <104



B. Gezuiverde lozingen
Een rioolwaterzuiveringinrichting (RWZI) is vooral gedimensioneerd op verwijdering van
zuurstofbindende stoffen en de nutriënten zoals stikstof en fosfaat en niet op verwijdering van
micro-organismen. Hierdoor loost een RWZI grote hoeveelheden micro-organismen op het
ontvangende oppervlaktewater.
Tabel B geeft een overzicht van de concentratie micro-organismen die door een RWZI op het
oppervlaktewater worden geloosd.

Tabel B Ziekteverwekkers en indicatoren van een RWZI
Ziekteverwekker RWZI

E. coli (kve/l) 106

Intestinale enterococcen

(kve/l)

105

Campylobacter (MWA/l) 10-102

Cryptosporidium (n/l) 10-102

Giardia (n/l) 10-102

Aeromonas (n/l) 106 -108

Legionella (n/l) 101-105

Norovirus (n/l) 102-103

Enterovirus (n/l) Niet significant

Rotavirus (n/l) Niet significant

C. Fauna
Feces van in het ‘wild’ levende fauna (zoals vogels) kunnen het oppervlaktewater vervuilen. In
Tabel C en Tabel D wordt een samenvatting gegeven van het voorkomen (prevalentie) van
ziekteverwekkers bij verschillende dieren. Hieruit blijkt dat runderen, varkens, schapen, geiten,
herten en knaagdieren een bron kunnen zijn van Campylobacter. Runderen kunnen daarnaast
ook E. coli O157, Cryptosporidium en Giardia met zich meedragen.
Vogels dragen relatief vaak Campylobacter met zich mee. Hierbij valt op dat circa 60% van de
kraaiachtigen met deze ziekteverwekker is besmet. Kippen, ganzen, meeuwen en eenden zijn
in mindere mate besmet. Bij fazanten en duiven is geen besmetting gevonden. E. coli O157 is
onder vogels niet aangetroffen. 25% van de eenden en meeuwen en circa 5% van de kippen
zijn besmet met Salmonella, bij ander gevogelte werd nauwelijks salmonella aangetroffen.
Cryptosporidium werd alleen onder kippen aangetroffen. Giarda werd aangetroffen bij 44% van
de eenden en bij 33% van de ganzen. Chlamydophila is onder 8% van de duiven in Amsterdam
aangetroffen. Het influenza A virus (het zogenaamde griepvirus) werd onder 7-10% van de
eenden en onder 1-2% van de meeuwen en ganzen aangetroffen.
Voor referenties wordt verwezen naar bijlage 4.

Uit deze prevalentie-cijfers blijkt dat een gedeelte van de verschillende soorten vogels/fauna
besmet is met ziekteverwekkers. Als deze vogels/fauna in de buurt van water aanwezig zijn,
dan is het aannemelijk dat zij het water fecaal verontreinigen.

Tabel C Voorkomen van ziekteverwekkers in feces van fauna (referenties, zie bijlage 4)

Runderen Varkens
Schapen/

geiten
Paarden Knaagdieren Herten

Campylobacter 5-60% 16-50% 1-20% 0-2% 0-7% 3-10%

E. coli O157 3-14% 0-3% 3% 0-2% 0% 0%

Salmonella 0-5% 0-5% 1% 0-2% 0% 0-3%

Cryptosporidium 0-90%

Giardia 2-97%



Tabel D Voorkomen van ziekteverwekkers in feces van vogels (referenties, zie bijlage 4)

Eend Meeuw Gans Fazant Kip Kraai Roek Kauw Duif

Campylobacter 17% 14% 30% 0% 35% 58% 60% 66% 0%

E. coli O157 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Salmonella 25% 25% 0% 0% 2-7% 1,5% 0% 0% 0%

Cryptosporidium 0% 0% 0% 0% 0-4% 0% 0% 0% 0%

Giardia 44% 33% 0-4% 0% 0%

Chlamydophila 8%

Influenza A virus 7-10% 1-2% 1-2%

De microbiologische verontreiniging die afkomstig is van fauna/vogels wordt uitgedrukt in
kolonievormende eenheden per gram (kve/g). Tabel E geeft de concentratie van
ziekteverwekkers in feces van geïnfecteerde fauna en vogels.

Tabel E Concentratie van ziekteverwekkers in feces van geïnfecteerde dieren en vogels
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Campylobacter[kve/g] 37900* 1100* 2000* 4300** 4300*

E. coli O157[kve/g] 2600* 9500* 1600* 3400** 3400**

Salmonella[kve/g] 190* 80* 90* 110* 234* 19*105 2,8*105

Cryptosporidium 105-107 106

Giardia 105-107

* Evers et al heeft gemiddelde waarden bepaald, deze zijn meegenomen in dit onderzoek. Deze concentraties zijn berekend

voor verse monsters met behulp van een afstervingscoefficient.

** Deze waarde is bepaald door de mediaan te bepalen van de concentraties die zijn bepaald voor runderen, varkens en

schapen.

Tabel F geeft een overzicht van de hoeveelheid feces die dieren/vogels per dag uitscheiden. Er
is weinig informatie beschikbaar omdat er weinig onderzoek wordt gedaan naar gezonde
dieren. De informatie uit de tabel geeft een indicatie van de mate waarin dieren/vogels het water
kunnen verontreinigen.

Tabel F Kilogram feces van fauna/vogels per dag

Runderen Varkens Schapen/
geiten Gans konijn Hond Kip

Kg feces per dag
60melkvee

10-15Vleesvee
3-13 3-5 0.8 0.3 0.2 0.03-0.1

D. Huisdieren
Huisdieren kunnen besmet zijn met ziekteverwekkers. Gemiddeld 35% van de honden draagt
Campylobacter bij zich, daarnaast kunnen honden ook in mindere mate besmet zijn met E. coli
O157 en Salmonella. Tot 74% van de katten is besmet met Toxoplasma, ook de
ziekteverwekkers Salmonella (27%), E. coli O157 (14%) en Campylobacter (10%) komen voor
bij katten.
Toxoplasma overleeft vooral goed in vochtige grond, bijvoorbeeld een zandbak. Campylobacter,
E. coli O157 en Salmonella kunnen naast direct contact met het huisdier ook overgedragen
worden via water.



Tabel G geeft informatie over het voorkomen van ziekteverwekkers in feces van huisdieren en
Tabel H geeft een schatting van de concentratie ziekteverwekkers in feces.

Tabel G Voorkomen(Prevalentie) van ziekteverwekkers in feces van huisdieren
(referentie: zie bijlage 4)

Honden Katten

Campylobacter 35% 10%

E. coli O157 5% 14%

Salmonella 3% 27%

Toxoplasma 74%

Toxocara 4.4% 4.6%

Giardia 15.2% 13.6%

Cryptosporidium 8.7% 4.6%

Tabel H Concentratie van ziekteverwekkers in feces van huisdieren  (referentie: zie bijlage 4)

** Deze waarde is bepaald door de mediaan te bepalen van de concentraties die zijn bepaald voor runderen, varkens, schapen,

geiten en lama’s, paarden, pony’s en ezels, gevogelte en knaagdieren.

E. Pleziervaart
De emissie vanaf pleziervaart is beschreven in het rapport ‘Beïnvloeding van de
(zwem)waterkwaliteit door pleziervaart’. Dit rapport is in 2005 opgesteld door RWS RIZA en
Grontmij.
In dit rapport zijn de volgende richtwaarden berekend:
- 1 * 109 kve E. coli’s per pleziervaartuig per dag;
- 1.400 kve E. coli’s per liter oppervlaktewater uit een jachthaven.

F. Conclusie
Ziekteverwekkers van mensen kunnen via riolering in water terecht komen. Daarnaast kunnen
ziekteverwekkers van dieren en vogels ook het water microbiologisch verontreinigen. Deze
verontreinigingsbronnen kunnen een gezondheidsrisico voor de mens vormen.
Er is weinig informatie beschikbaar over het voorkomen van ziekteverwekkers in water en in
dieren. De gegevens die aanwezig zijn, zijn vooral kwalitatief (de ziekteverwekker is aanwezig
of niet). Kwantitatieve gegevens over de concentratie ziekteverwekkers in feces van dieren en
de hoeveelheid feces per dier per dag zijn schaars.
Het feit dat er in dit literatuuronderzoek werd aangetoond dat er ziekteverwekkers aanwezig zijn
in water en in feces van dieren en vogels is een bewijs dat deze verontreigingsbronnen een rol
kunnen spelen in de verspreiding van de ziekteverwekkers in het milieu en een bron van infectie
kunnen vormen voor de mens.

Honden Katten

Campylobacter[kve/g] 4300** 4300**

E. coli O157[kve/g] 3000** 3000**

Salmonella[kve/g] 1000 1000

Toxocara [eieren per gram] 17 28



Bijlage 3

A. Inleiding
Er zijn verschillende mogelijkheden om micro-organismen te verwijderen. In de volgende
paragrafen worden de verschillende factoren beschreven die de mate van verwijdering
beïnvloeden.

B. Chloor / Waterstofperoxide/ Ozon
Chloor, waterstofperoxide en ozon zijn oxidanten. De effectiviteit van desinfectie met deze
oxidanten hangt af van de temperatuur, de pH, de concentratie, de contacttijd en het type
organisme dat verwijderd moet worden. Hierbij geldt dat bij een hogere dosering van de oxidant
of  bij een hogere temperatuur de inactivatie sneller verloopt. Een langere contacttijd tussen het
micro-organisme en de oxidant of een lagere pH heeft een hogere inactivatie tot gevolg.
De aanwezigheid van veel (organisch) materiaal/troebelheid resulteert er in dat een gedeelte
van de dosering gebruikt wordt ter oxidatie van het materiaal. Een hogere troebelheid heeft tot
gevolg dat, om hetzelfde verwijderingsresultaat te bereiken, meer oxidant gedoseerd moet
worden. Bij binding van chloor aan organisch materiaal ontstaat een typische chloorlucht.
Het nadeel van chloor, waterstofperoxide en ozon is dat deze chemische stoffen naar een
locatie getransporteerd moeten worden wat extra kosten met zich meebrengt. Daarnaast
vormen deze stoffen een bijproduct bij het zuiveringsproces.

C. UV-straling
Bij UV-straling worden micro-organismen geinactiveerd doordat de het DNA de UV-straling
absorbeert en daardoor fouten gaat maken bij het maken van nieuw DNA.
De effectiviteit van UV-straling is afhankelijk van de lichtintensiteit en golflengtekarakteristiek
van de UV-lampen. Deze parameters bepalen welke micro-organismen worden geïnactiveerd.
De mate van verwijdering is afhankelijk van de contacttijd van het water met de UV-lamp, bij
langere contacttijd is de mate van inactivering hoger. Ook de troebelheid van het water is van
belang, bij troebel water wordt de UV-straling namelijk geabsorbeerd waardoor micro-
organismen in mindere mate geïnactiveerd worden.
Beheer en onderhoud van de UV-lamp is ook belangrijk. Lampen hebben een ideale
lamptermperatuur, bij lagere temperaturen neemt het rendement van verwijdering af. Daarnaast
kunnen lampen slijten en vervuilen waardoor de mate van inactivering ook afneemt.

D. Coagulatie en flocculatie
Deze methode is gebaseerd op het toevoegen van een coagulant (en floculant) waardoor kleine
deeltjes tot vlokken verkleven er verwijderd kunnen worden..
De effectiviteit van coagulatie en flocculatie hangt o.a. af van de troebelheid in het water, er
moet namelijk voldoende materiaal aanwezig zijn om vlokken te vormen. Daarnaast is de pH en
temperatuur van belang, deze variëren per type coagulant. Coagulatie is in het algemeen
efficiënter bij een lagere temperatuur.
De efficiëntie van deze methode is ook afhankelijk van het type micro-organisme wat verwijderd
moet worden; hoe groter het micro-organisme hoe groter de kans dat het organisme met een
vlok in aanraking komt en daaraan hecht.

E. Langzame zandfiltratie
In een zandfilter vindt verwijdering van bacteriën, virussen en protozoa grotendeels plaats door
biologische processen (predatie, afsterving en biofilmvorming) in de toplaag van het filter. De
adsorptie aan de zanddeeltjes speelt in mindere mate een rol. De zwevende stof in water wordt
in de toplaag van het filter afgevangen, hierdoor ontstaat een voedingsbodem voor micro-
organismen. Deze laag op het filter wordt een ‘Schmutsdecke’ genoemd. Bacteriën, virussen en
protozoa worden in deze toplaag geïnactiveerd.



De effectiviteit van langzame zandfiltratie hangt af van:
Korreldiameter (deze bepaalt welke deeltjesgrootte wordt afgevangen en welke kunnen
absorberen aan het zandoppervlak);
Filtratiesnelheid;
Beddiepte (van gering belang omdat de verwijdering in de toplaag plaatsvindt);
Temperatuur: In de zomer een hoger zuiveringseffect dan in de winter;
Een hoog zwevend/organisch stof gehalte in het water kan het filter verstoppen;
Door kanaalvorming kan de effectiviteit van het proces gereduceerd worden.

F. Bodempassage
Verwijdering van ziekteverwekkers door bodempassage is een combinatie van biologische,
chemische en fysische processen. De micro-organismen kunnen adsorberen aan de
zanddeeltjes. In de eerste centimeters van de infiltratie wordt organisch materiaal omgezet door
bacteriën, hierdoor ontstaat een biofilm die waarschijnlijk vergelijkbare eigenschappen heeft als
de Schmutsdecke. Tijdens het lange verblijf van het water en de micro-organismen in de bodem
treedt afsterving op door uitputten en het opraken van interne reservestoffen. De effectiviteit van
bodempassage hangt af van:

De grootte en de lading van het micro-organisme: Deze zijn bepalend voor de kans dat het
micro-organisme in contact komt met het duinzand en voor de efficiëntie van de adsorptie
aan de zandkorrels;
Korreldiameter (deze bepaalt welke deeltjesgrootte wordt afgevangen en welke kunnen
absorberen aan het zandoppervlak);
Verblijftijd: bij langere verblijftijd in de bodem van het water is de verwijderingcapaciteit
groter, door de grotere kans op adsorptie en langere tijd voor natuurlijke afsterving.

G. Combinaties van zuiveringsprocessen
De genoemde zuiveringsprocessen worden soms met elkaar gecombineerd. In Tabel I worden
enkele combinaties genoemd:

Tabel I Combinaties van zuiveringsprocessen

Chloor H2O2 Ozon UV Coalgulatie
en floculatie

Langzame
zandfiltratie

Bodem-
passage

C
om

bi
n

at
ie

s

x x

x x

x x

H. Conclusie
Afhankelijk van het soort water kan een desinfecteermethode gekozen worden.
Tabel J geeft de log-reductie van de verschillende soorten desinfectie. Een logreductie van 4
betekend dat 104 micro-organismen worden geïnactiveerd. Uit de tabel blijkt dat door middel van
langzame zandfiltratie of bodempassage het hoogste rendement voor desinfectie bereikt wordt.

Tabel J  Logreductie van verschillende soorten zuiveringsprocessen
Chloor H2O2 Ozon UV Coalgulatie en

floculatie
Langzame

zandfiltratie
Bodem-
passage

E. Coli 2.6-3 4

Enterococcen 5

Virussen 2-3 2-5 1,7-2,2(<10ºC) 5

Enterovirussen 2-4 1-2 7

Cryptosporidium 0 0-1 0-1 2-2,5 7 7

Giardia 0-2 1-4 0-1 2-2,5 7 7



Bijlage 4

Tabellen



 Tabel K  Ziekteverwekkers en indicatoren voor regenwater
Ziekteverwekker n/l Bron

E. coli (kve/l) 103
-105 (Schets, 2007), (Leenen, 2005)

Intestinale enterococcen (kve/l) 103
-105 (Schets, 2007), (Leenen, 2005)

Campylobacter (MWA/l) 40 (Leenen, 2007)

Tabel L  Ziekteverwekkers en indicatoren voor oppervlaktewater
Ziekteverwekker n/l Bron

E. coli (kve/l) 102 – 104 (Ruiter et al, 2004) (Medema, 2001) (Schets,

2007)

Intestinale enterococcen (kve/l) 102 – 104 (Ruiter et al, 2004) (Medema, 2001) (Schets,

2007)

Campylobacter (MWA/l) 2-20 (Ruiter et al, 2004 (Schets, 2007)

Cryptosporidium (n/l) 0-34 (Medema, 2001) (Schets, 2007)

Giardia (n/l) 0-94 (Medema, 2001) (Schets, 2007)

Norovirus (n/l) 100 - 103 (De Roda Husman, 2005)

Rotavirus (n/l) 101 - 103 (De Roda Husman, 2005)

Tabel M Ziekteverwekkers en indicatoren voor grondwater
Ziekteverwekker n/l Bron

E. coli (kve/l) 0.4 (Wuijts, 2008)

Tabel N Ziekteverwekkers en indicatoren voor speelwater
Ziekteverwekker n/l Bron

E. coli (kve/l) 0-4000 (Man et al, 2009)

Intestinale enterococcen (kve/l) 0-16000 (Man et al, 2009)

Tabel O Ongezuiverd huishoudelijk afvalwater
Ziekteverwekker n/l Bron

E. coli (kve/l) 107-108 (Ruiter et al, 2004)

Intestinale enterococcen (kve/l) 106 -107 (Ruiter et al, 2004)

Campylobacter (MWA/l) 102 -104 (Koenraad, 2004), (Ruiter e.a., 2004)

Cryptosporidium (n/l) 101-103 (Medema, 2001), (Sterk, 2008)

Giardia (n/l) 102-104 (Medema, 2001), (Sterk, 2008)

Aeromonas (n/l) 109-1011 (Schets, 2007)

Norovirus (n/l) 103 -106 (De Roda Husman, 2003 en 2005)

(Lodder e.a., 1999)

Enterovirus (n/l) 102 (De Roda Husman, 2003)

Rotavirus (n/l) <104 (Lodder e.a., 1999)

Tabel P  Overstort vanuit een gemengd stelsel
Concentratie Bron

E. coli (kve/l) 106 (Man et al, 2009)

Intestinale enterococcen (kve/l) 105 (Man et al, 2009)



Tabel Q Overstort vanuit een gescheiden stelsel
Concentratie Bron

E. coli (kve/l) 103 - 105 (Schets, 2007), (Leenen, 2005), (Man et al,

2009)

Intestinale enterococcen (kve/l) 103  - 104 (Schets, 2007), (Leenen, 2005), (Man et al,

2009)

Campylobacter (MWA/l) 100 – 101 (Leenen, 2007)

Aeromonas (n/l) 102-105 (Schets,  2007)

Tabel R RWZI
Concentratie Bron

E. coli (kve/l) 106 (Man et al, 2009)

Intestinale enterococcen (kve/l) 105 (Man et al, 2009)

Campylobacter (MWA/l) 10-102 (Ruiter e.a., 2004)

Cryptosporidium (n/l) 10-102 (Medema, 2001)

Giardia (n/l) 10-102 (Medema, 2001)

Aeromonas (n/l) 106 -108 (Schets, 2007)

Legionella (n/l) 101-105 (Kuiper, 2006)

Norovirus (n/l) 102-103 (Lodder, 2005)

Enterovirus (n/l) Niet significant (Medema, 2001)

Rotavirus (n/l) Niet significant (Medema, 2001)



Tabel S Concentratie ziekteverwekkers in feces van (huis)dieren en gevogelte
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Campylobacter

[kve/g]
37900

*

1100

*

2000

*

4300

**

4300

**

4300

**

4300

**

 (Evers et al, 2006)

33000

0

610
104 (Stanley et al, 1998)

320000 310 390 (Hutchison et al, 2005)

105-

109

(Havelaar et al, 2002)

E. coli O157

[kve/g] 2600* 9500* 1600*
3400

**

3400

**

3000*

*

3000

**

(Evers e.a., 2006)

1200 Zhao T et al, 1995

5000 Shere et al, 2002

46000 Omisakin et al, 2003

3600 Low et al, 2005

1200 3900 780 220 (Hutchison et al, 2005)

Salmonella

[kve/g]
190 80 90 110

2,8*1

05 1000 1000
(Evers e.a., 2006)

1000 1000 (Tanaka et al, 1976)

2100 600 710 (Hutchison et al, 2005)

10 (Oosterom et al, 1985)

234 (Fedorka-Cray et al,

2001)

105

meeuw

Levesque et al, 2000

2.8*

105-

2.6*

107

(Henzler, 1992)

Cryptosporidium 105-107 106 (Schijven, 1999)

Giardia
106-

107

105
(Schijven, 1999)

* Evers et al heeft gemiddelde waarden bepaald, deze zijn meegenomen in dit onderzoek. Deze concentraties zijn berekend

voor verse monsters met behulp van een afstervingscoefficient.

** Hiervan zijn geen waarden bekend, Evers et al heeft gerekend met gemiddelde waarden van runderen, varkens, schapen en

geiten

Runderen Varkens Schapen/
geiten Gans konijn Kip Hond

Kg feces per dag
60melkvee

10-15Vleesvee
3-13 3-5 0.8 0.3 0.03-0.1 0.150



Tabel T Voorkomen(Prevalentie) van ziekteverwekkers in feces van huisdieren

Honden Katten Bron

Campylobacter 35% 10% (Evers et al, 2006)

E. coli O157 5% 14% (Evers et al, 2006)

Salmonella 3% 27% (Evers et al, 2006)

Toxoplasma 74% (Giessen, 2003)

Toxocara 4.4% 4.6% (Overgaauw et al, 2009)

Giardia 15.2% 13.6% (Overgaauw et al, 2009)

Cryptosporidium 8.7% 4.6% (Overgaauw et al, 2009)

Tabel 0-1 Concentratie van ziekteverwekkers in feces van huisdieren

** Deze waarde is bepaald door de mediaan te bepalen van de concentraties die zijn bepaald voor runderen, varkens, schapen, geiten

en lama’s, paarden, pony’s en ezels, gevogelte en knaagdieren.

Honden Katten Bron

Campylobacter[kve/g] 4300** 4300** (Evers et al, 2006)

E. coli O157[kve/g] 3000** 3000** (Evers et al, 2006)

Salmonella[kve/g] 1000 1000 (Evers et al, 2006)

Toxocara [eieren per gram] 17 28 (Overgaauw et al, 2009)



Waterrecreatie in de stad

Runderen Varkens Schapen/
geiten Paarden Muizen

ratten Herten Honden Katten
Bron

Campylobacter 11,30% (151) 32,80%(58) 10,30% (1502) 1,70% (346) 7,00% (43) 2,60% (117) Heuvelink e.a., 2003 (kinderboerderij)

20.8% (496) 49.5% (109) =6.2% (494) 2.1% (195) 0% (12) 8.3% (12) Heuvelink e.a., 2004 (zorgboerderij)

13.1% (472) 16.1% (31) 11,7% (264) 0% (83) 0% (3) 10% (10) Heuvelink e.a., 2005 (kampeerboerderij)

5,3% (75) 37% (70) 1% (70) 8% (12) (Chattopadhyay e.a., 2001)

58% 45% (Ridderbos, 2006)

6.5%Melkvee 58.3%Vleesvee 45,5% (Bouwknegt e.a.,2003)

39,00% 3.4% (Voedsel en Waren Autoriteit, 2004)

25%(558) 17% (332) (Sandberg e.a., 2002)

100% (366) (Hald e.a., 2004)

51.2% (71) (Evans et al, 1994)

E. coli O157 4,10% (146) 1,80% (56) 3,20% (1459) 0,90% (334) 0% (42) 0% (112) Heuvelink e.a., 2003 (kinderboerderij)

9.8% (490) 0% (109) 1.6% (493) 2.1% (194) 0% (12) 0% (12) Heuvelink e.a., 2004 (zorgboerderij)

2.9% (480) 0% (31) 1,5% (264) 0% (83) 0% (3) 0% (10) Heuvelink e.a., 2005 (kampeerboerderij)

4,8% (63) 13,8% (63) (Beutin e.a., 1993)

13,5%melkvee 8.5%vleesvee (Horneman e.a., 2005)

0-1,6% (Bouwknegt e.a.,2003)

25% (12) (Pritchard e.a., 2001)

Salmonella 0% (151) 0% (58) 1,30% (1488) 1,50% (344) 0% (41) 2,60% (115) Heuvelink e.a., 2003 (kinderboerderij)



Waterrecreatie in de stad

Runderen Varkens Schapen/
geiten Paarden Muizen

ratten Herten Honden Katten
Bron

0.2% (494) 4.6% (109) 1% (480) 0.5% (193) 0% (12) 0% (12) Heuvelink e.a., 2004 (zorgboerderij)

0% (480) 0% (31) 0.4% (248) 0% (83) 0% (3) 0% (8) Heuvelink e.a., 2005 (kampeerboerderij)

2,70% 26,40% (Evers e.a., 2006)

2,4% melkvee 5% vleesvee 12,7% (Bouwknegt e.a.,2003)

29.4% (221) (Horneman e.a., 2005)

Cryptosporidium

0% melkvee (55) 20-90%vleesvee

(1431)
(Schijven, 1999)

Giardia

1,8% melkvee(55) 80-97% vleesvee

(1431)
(Schijven, 1999)

Eend Meeuw Gans Fazant Zwaan Stern Water-
hoen Reiger Kip Kraai Roek Kauw Gevogelte Duif Bron

Campylobacter [kve/g] 16.4% (67) 30% (120) 0% (19) 0% (6) 100% (1) 0% (1) 58% (67) 60% (30) 66.6% (15) 0% (24) (Heuvelink e.a., 2008)

10,3% (1502) (Heuvelink e.a., 2003)

13,7% (205) (Moore JE, 2002)

44%Biologisch

30%
(Voedsel en Waren Autoriteit, 2004)

E. coli O157[kve/g] 0% (66) 0% (120) 0% (18) 0% (6) 0% (1) 0% (1) 0% (57) 0% (17) 0% (10) 0% (24) (Heuvelink e.a., 2008)

1% (99) (Heuvelink e.a., 2003)

Salmonella [kve/g] 0% (66) 0% (120) 0% (18) 0% (6) 0% (1) 0% (1) 1.5% (65) 0% (30) 0% (15) 0% (24) (Heuvelink e.a., 2008)



Waterrecreatie in de stad

Eend Meeuw Gans Fazant Zwaan Stern Water-
hoen Reiger Kip Kraai Roek Kauw Gevogelte Duif Bron

9,3%(97) (Heuvelink e.a., 2003)

25% 25% (Medema, 1994)

2.1%Biologisch

7,4%
(Voedsel en Waren Autoriteit, 2004)

Cryptosporidium 0% (66) 0% (120) 0% (18) 0% (6) 0% (1) 0% (1) 0% (57) 0% (17) 0% (10) 0% (24) (Heuvelink e.a., 2008)

0%Vleeskuiken

(23000)

4% legkip

(19000)

(Schijven, 1999)

0% (205) (Moore JE, 2002)

Giardia 44% (9) 33% (42) 14% (7) 0% (1) 0% (63) 0% (16) (Heuvelink e.a., 2008)

0%Vleeskuiken

(23000)

4% legkip

(19000)

(Schijven, 1999)

Chlamydophila 7,9% (331) (Heddema, 2006)

Influenza A virus
6,9%

(13731)
0.8% (2602)

1,8%

(6428)
2% (200) (Lamberts, 2006)

9,5%

(34503)
1,5% (14505)

1%

(4806)

1.9%

(5009)

0,9%

(2521)
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